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(పకాశక్ర విజి ద్ర 

ఆదిమ మానవుడు వేసిన తొలి కేక |పకృతిలో (పతిధ్వనించినప్పుడు, 
లయాన్వితమైన ఆ ధ్వనిని అనుకరిస్తూ ఆతను చిందులు వేసినప్పుడు ఆటా పాటా 

పుట్టాయని విజ్ఞులు అంటారు. మౌలికమైన ఈ ఆటపాటలు ఆతని మేధావికాసంతో 

పాటు ఎదిగి నగిషీలు దిద్దుకొని బహ కళా రూపాలుగా వెలిశాయి. జానపదులు 

సృష్టించిన నిసర్గ మధురమైన ఈ కళారూపాలే జాతి సంస్కృతికి మూల 

సంపదలై నిలిచాయి, 

ఆంధ దేశంలో బహుళ (ప్రచారంలో ఉన్న అనేక జానపద కళా 

రూపాలలో “కోలాటం' అనే [క్రీడా వినోద [పక్రియ ఒకటి. ఈ కళారూపం 

ఆం ధదేశంలోనే గాక ఇతర రాష్ట్రాలలో కూడా కొంచెం భిన్నంగా కనిపించి 

నప్పటికీ తెలుగువారి “కోలాటం ఒక (ప్రత్యేకతను, విశిష్టతను సంతరించు 

కొన్నది. . 

“కోలాటం ముఖ్యంగా పల్నాటి సీమలోని *కోలాటంి అభినయించే 

విధానం, పుట్టు పూర్వోత్తరాలు, దానిలోని రకాలు మొదలై న అంశాలను కూలం 

కషంగా పరిశోధించి, నిబంధించిన- సిద్ధాంత (గంథమిది. సద్వివేచనా తత్త్యృంగల 

డాక్టర్ బిట్టు వెంక టేశ్వర్దు దీనిని నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయానికి సమర్పించి 

పిఎచ్.డి. పట్టా పొందారు. ఇప్పుడు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పక్షాన దీనిని 

(పచురింపజే సే అవకాశం కలిగించినందుకు రచయితకు మా ధన్యవాదాలు. 

తెలుగు జానపద కళారూపాలను అధ్యయనం చేయగోరేవారికి ఈ గ థం 

ఉపయుక్తం కాగలదని మా నమ్మిక. పాఠకులు దీనిని సమాడరిస్తారని 

ఆశిస్తున్నాం. . . 

హైదరాబాదు - 500 004 (ప్రకాశకులు 
తేదీ: 5-8-1988 తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 



వుంగశాశాసనం 
_---ఆచారు తూమాటి దొణప్ప - 

కులపతి 

తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 

వర్ధిష్టువు డాక్టర్ బిట్టు వెంక కేశ ర్లు స్నాతకోత్తర స్థాయిలోనూ 

పరిశోధనా స్థాయిలోనూ మా విద్యార్థి. అన్ని స్థాయీ భేదాలలోనూ గురుచర ణుల 
ఆీర్చలమూ, సహ్మవతుల సహకారమూ అమరిన బోధళాలి; స్నేహశీలి. చిన్న 

నాట ఇంటా బయటా ఎన్నెన్నో (పతికూల స్థితిగతులను ఎదుర్కొని చు చదువు 

లకు వచ్చి, స్యయం కృషితో ఉన్నతోన్నత పట్టాలను స్వికరించిన నిరంతర 
జిజ్ఞాసువు. శాస్త్ర సంసేవనంవల్లా, శాస్త్ర సంభావనం వల్లా చక్కటి వ్యుత్చ త్రినీ, 

శాస్త్రీయ విశ్లేషణా సంప తినీ సంతరించుకున్న సాధకుడు సదభ్యాసం, సదా౭. 
భ్యాసం ఆతని జ్ఞాన తృష్టలోని ఆయువు పట్టులు, 

డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు పల్లి పట్టులలో పుట్టిపెరిగినవాడు; పల్లెటూరి వారి 
గుట్టు మట్టు లెరిగినవాడు, బాలుడాడిన సీమ పలనాటిసీమ అతని అభిజనం. జాన 
పదుల పట్ట సానుభూకీ, జానపద కళారూపాలపట్ట సదవగాహనా ఆతని సహజ 
లక్షణాలు, ఆ సీమలో [పచుర (పచారంలో ఉన్న సకల జానపద కళారూపాల 
పుట్టు పూరోం తరాలు అతసికి హృత్కవిల, పులిజూదం, అచ్చనగళ్ళు మొద 
లైన జానపద కీడావినోదాలసె వెంక చేశ్వర్లు (పకటించిన పరిశోధనా ప్మతాలు 
సాహితీ తత్త విదులనూ, సామాజిక విజ్ఞాన కోవిదులనూ మెప్పించిన మేలి 
రకపు రచనలు. 

నాగార్జున విశ గ్రవిద్యాలయం వారి పీఎచ్ డి. పట్టాన్నిపొంది, సువర్ణాంకిత 
రచనగా సువర్ణ పదక పురస్కారం సాధించిన సిద్ధాంత (ప్రబంధం (పకృత 
కృతి. పలనాథి సీమలో ఊరారూ తిరగ, ఆయా కళాకారు ౨ంవరిసీ పఇకరించి, 
వారి అనుషానులను అనుశీలించి, తన కృషికి ఆధార భూమిగా ఆవశ్యకమైన 



ix 

సమస్త సామిని సేకరించి, శిష్ట సాహితీ వీధులను శోధించి, జానపద వాజ్మయ 

పథాలను పరికించి, ఇతర సీమలలో (పచలితమవుతూ ఉన్న సంవాది కళా 

రూపాలతో తై పారు వేసి, అన్ని కోణాలనుంచి కోలాట తీరుతెన్ను లను సరిచూచి, 

సరసంగా, సమర్థంగా సమన్వయించిన సమ్మగ సమీక్ష ణమిది. కోలాట పాటల 

పాఠ్యపదర్శనమూ, శెలీపరమైన వాటి తీరుతీయాల నిరూపణమూ (ప్రస్తుత 

పరిశీలనానికి అదనపు సొగసులు. 

' ఆనందవర్ధనమైన కృషిని సాధిస్తున్న ఈ సాహితీ వంశ వివర్ధనునికి 

మా మంగళాళాసనాలు. 

హైదరాబాదు 

విభవ, ఉగాది ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప 

18-8.1988 



కృతజ్ఞతా నివేదనం 
నాకు పరిశోధనకు అవకాశమిచ్చి, నా పరిశోధనాంళాన్ని అంగీకరించి, 

పరిశోధనా పద్ధతులను బోధించి, జానపద కళాకారుల వద్ద విషయ సం[గాహణంలో 

ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను వివరించి, అచట మెలగ వలసిన విధానాలను సూచించి, 

సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని ఆసాంతం ఓపికతో పరిశీలించి, నాకు పర్యవేక్షకులుగా వ్యవ 

హరించిన నాటి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖాధ్యక్షులూ -నేటి తెలుగు 

విశ్వవిద్యాలయం కులపతీ అయిన ఆచార్య తూమాటి దొణప్పగారికి నా హృదయ 

పూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనాలు. 

నా పరిశోధనలో నాకు అమూల్యమైన సూచనలనిచ్చిన (శ్రీ జమ్మలమడక 

మాధవరామళర్మ, ఆచార్య నాగరాజు, ఆచార్య డి. రామకోటయ్య, ఆచార్య 

తమ్మారెడ్డి నిర్మల, డా॥ ఆకురాతి పున్నారావు, డా॥ యస్. గంగప్ప, డా॥ బేత 

వోలు రామ బహ్మం గార్హకూ 

నాకు కావఐసిన (గంథాలను సమకూర్చి తోడ్పడిన నాగార్జున విశ్వవిద్యా 

లయం [గంథా ఎయాధికార్ట కూ, వేటపాలెం (గ ంథాలయాధికార్హకూ, శ్రీ కేళం 

సింగరయ్య గారికి 

విషయ సేకరణలో నాకు తోడ్పడిన శ్రీ పరిటాల (ప్రభాకరరావు, 

గుురం చెన్నా రెడ్డి, కటకం వెంకటయ్య, శకేకం రామయ్య, ఆక్ట ఆంతయ్య గార్హకూ- 

నా పరికోధనకు కొంతఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేసిన 1.C.A.R. వారికి; 
ఉపకార వేళనాన్ని మంజూరుచేసి, ఈ సిద్ధాంత (గంథానికి పిఎచ్. డి. పట్టా 

నిచ్చిన నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం వారికీ 

నా అభ్యర్థనను మన్నించి |పదురణ బాధ్యతను స్వీకరించిన తెలుగు 
విశ్వ విద్యాలయాధికార్లకూ --- 

నా పరిశోధన (గ్రంథంలోని చిితాలను గీసి చ్చిన మి|తులు శ్రీ మారే 
మండ శ్రీనివాసరావు, శ్రీ వుద్దేమ।రి గోపాలరావు గార్జకూ -- 

ఈ పరిశోధనలో సహకరించిన కళాకారులకూ, కళాభిమానులకూ, కళా 
హృదయులకూ (ప్రతిఒక్కరికీ నా కృతజ్ఞతలు. 

బిట్టు వెంకటేశ్వర్లు 



పనావన 

నేటి [పపంచంలో జానపద విజ్ఞాన రంగంలో అధ్యయనం, పరిశోధన 

విరివిగా సాగుతోంది. అందులో కొద్దో గొప్పో భారతదేశంలో కూడా కవి 

జరుగుతూనే ఉంది. అయితే (పత్యేకంగా ఈ శాస్త్ర విభాగాల ద్వారా పరిశోధన 

జరగడం దేశం మొత్తంలో తక్కువనే చెప్పాలి. జానపద విజ్ఞాన విభాగాలు 

(పత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి మరుగున పడిపోతున్న ఎన్నో ఆమూల్యాంశాలను 

ఉద్దరించవలసిన రోజులివి. దక్షిణ భారతదేశంలో జానపద విజ్ఞానంలో కృషి 

జరిపిన వారిలో కర్ణాటులది అ గస్థానం. ఆం|ధ|పదేశ్ లోని విశ్వ విద్యాలయాల్లో 

తెలుగు శాఖల్లో జానపద విజ్ఞాన కృషి నెమ్మదిగా జరుగుతోంది, అయితే ఇంత 

వరకు జానపద సాహిత్యం (Folk Literature) మీదనే పరిశోధన జరిగింది. 

కొని జానపద విజ్ఞానంలోని ఇతర అంశాలపై పరిశోధన జరుగలేధు. ఇలాంటి 

సమయంలో జానపద విజ్ఞాన అంశాలపై పరిశీలన జరగవలసిన అవసరం 

ఎంతైనా వుంది. జానపదుల సమ స్త విషయాల్లో వారి కళారాధన గమనించదగిండి, 

ఈ |పజాకళలు ఎంతో ఉత్సాహకారకాలుగాను, విజ్ఞానదాయకాలుగాను ఉంటాయి. 

అందులో కోలాటం ఒకటి. కోలాటానికి ఎన్నో గతులు, అధినయాలు, రూప 

భేదాలు ఉన్నాయి. ఈ కోలాటానికి జానపద విజ్ఞానంలో ఎంతో (ప్రాముఖ్యం 

ఉంధి. ఆనందం, ఉత్సాహం, ఉల్లాసం, శారీరక పుష్టిని |పసాదించే ఈ 

కోలాటంపైె పరిశోధన జరగడం అవసరం అనిపించింది. పరిశోధనలో విస్తీర్ణం 

ఎక్కువయిన కొద్ది విషయం విపులీకరించడానికి వీలు పడదు. ఆ దృష్టితోనే ఈ 

పరిశోధనలో పల్నాటి సీమను ముఖ్య కేం దంగా తీసుకోవడం జరిగింది, “పల్నాటి 

సీమలో కోలాటం అనేదే ఈ సిద్ధాంత వ్యాస విషయం. | 

కోలాట కళాకారుల నుంచి విషయం సేకరించేఎపుడు అడుగడుగునా 

నిరుత్సాహమే. అడిగినదే తడవుగా చెప్పరు కొందరు. నేను పాడేఏప్పుడు 

గమనించి రికార్డుచేసుకో' అనేవారు కొందరు, “రేపురా! మాపురా!' అంటూ నెలల 

తరబడి తీప్పేవాళ్ళు కొందరు, విషయం చెప్తే బీవన వ్యాపార ౦లో ఫ్రోట్రిక్రి 
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వస్తానేమోనని అనుమానంతో నాపై నిఘా వేసేవారు కొందరు--- ఒకటేమిటి ! 
అన్నీ సమస్యలే. అందుబాటులో ఉన్నట్టు కనబడతాయి విషయాలు. కొనీ ఏదీ 

అందదు. ఎన్నో ఇబ్బందులను అధిగమించి ఈ పరిశోధన ముగిసింది, 

ఈ సిద్ధాంత వ్యాసం పది అధ్యాయాలుగా విభజించబడింది. ఒకటో 

అధ్యాయంలో కోలాటం పద నిర్వచనం - పర్యాయ పదాలు - రూపాంతరాలు = 

అడే పద్ధతి - జట్టు - జట్టు నాయకుడు - ఆటగాళ్ళు = గరిడి --ఉద్ది - కోలాట 

కర్రలు - గజ్టైలు - ఎత్తుగడ - ఊసెత్తు - ముక్తాయింపు - చల్లే వస్తువులు - 
కోలాట సమయాలు అనేవ రెండో అధ్యాయంలో పురావస్తు నిర్మాణాలు - 

సాహిత్యం ల చారి తకుల ఉద్ధరణలలో కోలాటం పస కీ, మూడో అధ్యాయంలో 

పెద్దల కోలాటం = పిల్లల కోలాటం = డప్పు కోలాటం - కోలాట్టం - కుమ్మి - 

కోల్కలి - దండియారాస - గర్భా - కథీ - భాం;గా - మోరీస్ అనేవీ, 
నాల్లో అధ్యాయంలో జానపద విజ్ఞాన నిర్వచనం - లక్షణాలు - విభజన = 

వాక్సహిత - కళలు, వాగహిత కళలు - మిశ్ర కళలు - శానపద విజ్ఞాన 

లక్షణాలతో కోలాటం సమన్వయం అనేపవీ ఐదో అధ్యాయంలో పన్నాడు ఎ 

సద వ్యుత్పత్తి ~ పర్యాయ వాచకాలు = డినికి - విస్తీర్ణం - పంటలు - 

వృత్తులు - జలాధారాలు = (ప్రాచీనత - దేవాలయాలు - సౌకర్యాలు" = వినో 

- దాలు - (పజా కళలు - (పేజా కళలలో కోలాటం అనేవీ, ఆరో అధ్యాయంలో 

కులుకుల కోలాటం - కుప్పెక ఫ్రై కోలాటం - గుజరాతు కోలాటం - గోల్కొండ 

కోలాటం = చీల కర కోలాటం = దసరా కోలాటం = నాటు కోలాటం - బజారు 

కోలాటం - మురళి కోలాటం = ముప్పయ్యెదు కోపులు : వాటి రేఖా చిత్రాలు 

అనేవీ, ఏడో అధ్యాయంలో కోలాటం పాటల వర్గీకరణం - కన్నీటి పాటలు - 

చరిత సంబంధాలు - తత్త్వ సంబంధాలు - దేశ భ క్రిగేయాలు * మౌరాణికాలు= 

(పార్థన పాటలు - మంగళారతులు - లాలి పాటలు - వలపు పాటలు - హాస్య 

(పధానాలు అనేవీ, ఎనిమిదో ఆధ్యాయంలో కోలాటం పాటలలో కన్పించే మతాలు- 

కులాలు = కళలు - అలంకరణలు - (పజా సౌకర్యాలు - వ్యవసాయం - ఉప 

వృత్తులు - అడవులు - చెట్టు - ఇతరాలు అనేపీ తొమ్మిదో అధ్యాయంలో 

కోలాటం పాటలలోని శబ్ద విపిణామం - సంధులు - కృతక |పామాణికాలు - 

అన్యదేళ్యాలు -- శబ్ద దోషాలు - విభక్తి విధానం - సమాసాలు - (కియా 
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నిర్మాణం - వాక్య నిర్మాణం అనేవీ, పదో ఆధ్యాయంలో చెప్పాల చెన్నయ్య = 

చౌల నరసింహదాసు - మందపాటి రాములు - మక్కెన బంగారయ్య - జక్కా 

వెంకయ్య - జాన్టి సీతా రామయ్య - తోట హనుమయ్య బౌమ్మిశెట్టి వెంక 

బేళ్వర్హు _ నెమలి రామలింగా రెడ్డి మొదలయిన కోలాట కళాకారుల నేపథ్యం 
మొదలయినవన్నీ చర్చనీయాంశాలు. ఇంతటితో పదో ఆధ్యాయమూ, సిద్ధాంత 

వ్యాసమూ ముగించబడింది. అనుబంధంలో ఈ పరిశోధనకు పల్నాటి సీమలో 

నేను సేకరించిన కోలాటం పాటలు ఇవ్వబడ్డాయి. 
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ఒకటో 

అ ధ్యాయ 



కోలాట స్వరూపం 

జానపదుల సమస్త జీవితానుభూతుల్నీ, ఆచార విచాగాల్నీ, ఆహార 

విహారాల్నీ నిండుగా, దండిగా ఎరుకపరిచేవి జానపదగేయాలు. ఇలాంటి 

గేయాలతో ముడిపడి ఉన్న పల్లెటూరి ఆటల్లో కోలాటం ఒకటి. కోలాటం ఆట 

ఆడుతూ పాటలు పాడుతుంటారు. వయు-భేదం లేకుండా ఆందరూ పాల్గొంటారు, 

పగలెల్లా పనిపాటులతో కాయకష్టం చేసి రా|తుల్లో ఉత్సాహంతోను, ఉల్టాసంగాను 

ఆడే ఈ కోలాటం ఒకరకంగా వ్యాయామ క్రీడగానూ చెప్పపచ్చు. పగలెల్లా 

కాయకష్టమే అయినా ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించే ఈ ఆటలో పాల్గొని ఆలసిపోయి 

సొక్కుతూ, సోలుతూ తెగ గస పెడుతూ, చెమటలు కక్కుతూన్న ప్పుడు ఆట్ 

గాళ్ళు పొందే అనందం అంతా యింతా కాదు. ఉత్సాహంతో అకర్షితుల్లై ఉల్టా, 

సంగా ఆడడం, ఆనందించడం ఇట ముఖ్యంగాని ఇందులో పాల్గొనడం వ్యాయామం 

కోసం కాదు. పగటి కష్టాల్ని గాని, వంటి బాధల్నిగాని, ఇంది బాధల్నిగాని 

పట్టించుకోక ఈ కోలాటం అనే ఉల్పాససము। దాన్ని దరిజేరా ఈదుతారు 

జానపదులు. చూసేవారికి సైతం అందులో చేరి కాలుకలపాలనే అపేక్ష కలుగు 

తుంది. ఉల్దాసక రం, ఉత్సాహజనకం ఆయిన ఈ కోలాటం అంటే ఏమిటో 

పరిశీలిద్దాం. 

నిర్వచనము : 
కోలాట అనే పదానికి కోల - ఆటి అనేది వ్యుత్చ త్తి. తమిళంలో “కోల -. 

ఆట్టం' 1-కోలాట్టం అనేది వ్యుత్స త్తి. దీనినుంచి కోలాటం ఆనే సదం ఏర్పడింది. 

దీనికి కోలన్న, కోలాటలుి, కోలుకోలన్నలు, కొట్టమాట అనేవి రూపాంతరాలు. 

1. తెలుగు వ్యుత్పత్తి పదకోశం, 1-146, 

2, ప, పా, జా. 1-566, 



రీ పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

కోల ఆంటే దండము3, కట్టి, పుల్ల, అని ఆరాలు, కట్టియళ్, పుడక, కళై అనేవి 

పర్యాయ పదాలు, 'ఆట' శబ్దానికి తాందవం, నటనం, నర్తనం, నృ త్తం, నృత్యం, 

నాట్యం, లాస్యం", [కీడ, వివిరం! అనేవి పర్యాయ పదాలు. కోలాటం అంటే 

చేతుల్లోని కోలలో చేసే నృత్యం. ఇంకొ విపులంగా చెప్పాలంటే “రెండు చేతుల 

తోను క్యరముక్కలు పట్టుకొని పదములు పాడుచు గుండముగా తిరుగుచు 

లయానుసణముగా అడుగులు వేయుచు ఒకరి చేతి కర ముక్కలను వేరొకరి చేతి 

క రముక్కలతో తాకించుచు ఆడెడి ఒక ఆట.” దీని వ్యాప్తి ఆంధదేశంలోని 
అన్ని సీమల్లో కనపడుతుంది, జన వ్యవహారంలో అధికంగా [ప్రచారంలో ఉన్న 
బృంద నృత్యాల్లో ఈ కోలాటం ఒకటి,10 అనే థావాన్నీ, కోలాట లక్షణాల్ని 

తెలియజేశారు కృష్ణము*ర్హిగారు, కన్నడ-ఇంగ్లీష నిఘంటువులో కోలాటం పిల్లల 

ఆటగా చెప్పబడింది.!! తుళు - ఇంగ్లీషు నిఘంటువులో కోలాటం ఒక వర్గం 

నాననా 

మి ల్స్ 2 ర్ం క Co సస అనే 

ర్ q 
cu ఇ 
ట్ర టా GG OO 

EHO జ్ఞ జై EG 
see చ్ రై cD nD గ యం 1 

Gt రా ( 

హ్. +, ర, 1.772, 

“One of the popular interesting group dances is 

Koolaatam. Small stick-lets are handled and waved in 

a graceful manner, to produce the timing sounds, 

harmonising with the steps, agreeing to time beats 

and the while group moving in an un-ending chain. 

The whole cadence is aesthetically fine. Geome- 

tric formations can be marked during the movement.” 

| Andhra Dance Sculpture, p. 216. 

1. “Aplay, especially of children, at which they make 

alternate motions and strike mutually small sticks in 
each other's hands.” 

Kittel - English Dictionary, p.687. 

న 

baa 



కోలాట స్వరూపం ధ్ 

నృత్యంగా పేర్కానబడింది 12, అయితే ఈ ఆట ఇదే మాటతో దక్షిణ భారత 

దేశంలో కన్నడ, తుళు, తమిళ, మలయాళ భాషా [పాంతాల్లోకూడా |పచురంగా 
(సచారంలో ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. కోలాటం తమిళనాడు, కేరళలలోని జానపద 

నృత్యం అని Encyclopedia of India? లో చెప్పబడింది. కోలుపదగళు 

అనే పుస్తకంలో కర్నాటక, కేరళ, తమిళనాడులో కోలాటం పస్తావన పేర్కొన 

బడింది 14, నృత్త రత్నావళిలో కోలాటానికి నామ సాదృశ్యంతో మరొక నృత్యం 

ఉంది. దాన్ని “కోల్డాట నర్తనం) అంటారు, దానికి జాయప సేనాపతి తన నృత్త 

రత్నావళిలో లక్షణాలు వివరించాడు. ఆ కోల్లాట నృత్యం కోలాటాసికి పూర్తిగా 

విరుద్ధం. పేరులో మ్మాతమే పోలిక ఉంది, జాయప చెప్పిన కోల్పాటనర్తనం 
అక్షణాలు ఇట్టా ఉన్నాయి : 

“కాహలై ర్మార్గ పటహైః కాంస్యతాల సమన్వితై ౪ 

మద్దలై 8 జయ ఘంటాఖిః భేరీభి స్తంబ లైరపి॥ 

వాద్య మానేషు వాద్యేష వాదకై ర్భావ్యమద్భుతమ్ 

వర[తాగమనై శ్చి తైః కరణః రంచితాదిభిః ॥ 

(పాంశోరుపరి వంశస్య థమరై రతి దుష్కరైః 

(పాణసందేహ కరణెః శస్త్రధార్యాగ వంచనై ॥ 

మనుష్య దుర్వ హైర్భారై ః మృద్వంగ పరివర్తనై£ 

ఉచ్చైః ఖగవ దుడ్డీనై శస్తా9ణాం చాలనాదిభిః 

యత నృత్యంతి కోల్లాట సత్స్యాక్ కోల్లాట నర్తనమ్ 25 

12, “A Kind of community dance done with beating of 

sticks’. 

Tulu - English Dictionary, p. 82. 

18. [Koolaatam :- Folk dance of Kerala and Tamilnadu is 

performed by young women of festive occations or to 

amuse themselves. It is also called the stick dance |. 

ల 0901096612. 0౯ India, p. 808. 

14. కోలుపదగకు, పు. 12. 

15. నృత్తరత్నావళి, 7,.అ., 149-152 క్లో, 



6 పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

ఈ కోలాట నర్తనంలో బాకాలు, మార్గ పట హాలు, కంచు తాళాలు, మద్ది 

లలు, జేగంటలు, భేరులు, త ప్పెటలు భవ్యంగా, అద్భుతంగా వాద్యాలవాళ్లు వాయి 

స్తుండాలి. అపుడు కోల్తాటవారు ఆటకు దిగుతారు. వీరు దొమ్మరవారు.1 వీరు 

అంచితం మొదలై న కరణాలతో వింతవింతగ తోలుపగ్గాల మీద నడుస్తూ, పొడ 
వైన వెదురుగడమీద చాలా దుష్కరాలై న [భమరాలు చేస్తూ [పాణసందేహం 

కలిగేటట్టు ఆయుధాల వాదరలనుంచి తప్పుకొంటూ, మనుష్యులు మోయలేని 

బరువులు మృదువైన అంగాలమీద పెట్టుకొంటూ, పక్షులవలె ఎత్తుగా ఎగురుతూ, 

కత్తులు మొదలయిన శస్తా9లు తిప్పడంవంటి పనులు చేసూ న ర్హించడం జాయప 

నిర్ణయించిన తీరు గమనించ దగింది. 

జాయప సేనాపతి పేర్కొన్న కోల్పాటం తెలుగువారి ఈ కోలాటానికి భిన్న 

మైందయినా బహుశః నామసాదృశ్యం కారణంగా దేశీయమైన నృ త్తభేదమే 

కావడంవల్ల తెలుగునాట కోలాటంగా వ్యవహృతమైందని ఊహించడానికి ఏలుంద్. 

అంటి వెదురు కోల ఊతగా (తాటిమీద ఆడే ఆట కాబట్టి ఇది కూడా కోలాటమే 

కాని మన చర్చలోని కోలాటంకంటె భిన్నం. 

ఒక దేశి నృత్యం మార్గ గానో, మార్గ నృత్యం దేశిగానో మారడానికి 

వీలుందని చూపిస్తూ జాయప సేనాని చెప్పిన మార్గ -దేశి లక్షణాలు, అవి యేర్పడే 

తీరుతెన్నులు చూస్తే కుతూహల జనకంగా గోచరిస్తున్నాయి. 

“భవంతి ధరణీసాలాః పాయెణాభినయ (వ?) (పియాః 

అత స్త (త్పీతయేఒద్యాపి యద్య దుత్పాద్యతేనవమ్ 

నృత్తం తతః స్మృతం దేశీ త త్తదేశానుసారతః॥ 

18. “దొమ్మరవారు :- డోంబలనువారు తక్కువ జాతివారు. చాలా (పాచీన 

కాలం నుండియు పికి నాట్య = నృత్య గానములు వృత్తి. ఉపరూపకము 

లలో 'డోంబి అను విశిష్టరచన పూర్వముండినది. వీర్రే చొమ్మరివారు. 

కన్న డమున ఏరికే “కొల్లటిగ' అను మారుపేరును గలదు. కొల్టలాడు - 
కొల్ల మున్నగు తెలుగు పదములకు ఈ 'కోల్లాటము'తో సంబంధమేమైనా 

కలదేమో”నని శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణకర్మగారు నృ తరత్నావ? 
తెలుగు వ్యాఖ్యలో రాశారు. 
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భూతం శాస్త్రముఖాద్దేయం భవిష్యన్నా వగమ్యతే 

భవన్ని రూపణీయం స్యాక్న్న త్తందేశీతి సంజ్ఞితమ్”|1? 

శాస్త్రానుగుణాలయిన వాటిని మార్గభేదాలసీ, అట్టా కాకుండా ఇంకా శాస్త్ర 

బద్ధంకాని ఆయాదేశాల్లో వెలసిన వాటిని దేశిభేదాలని చెబుతున్నారు. రాజులకు 

[పాయికంగా కొత్త విషయాలలో పీతి ఉంటుంది. వారి పీతికోసం కొత్తగా 

ఏ నృత్తం కల్పించబడుతుందో అది ఆయా దేశాలననుస రించేదికాబట్టి దేశి అంటా 

రని జాయప సేనాని దేశి నిర్వచనం. భూతకాలికమైన దెశినృత్తం. శాస్త్ర ప్రమా 
ణాన్ని పొందుతుంది. భ విష్యద్విషయాలు తెలపడానికి అవకాశంలేదు. కాబట్టి తన 

కాలంలో ఉన్నట్టి దేశిభేదాల్ని మాత్రమే తెలిపినట్టు జాయపసేనాని చెప్పిన అంశం 

గమనించదగి ఉంది. కాని లక్షణం నిర్దేశించినంత మ్మాతాన జానపద క్రీడల 

అన్నీ మార్గ భేదాలుగా మార్పునందవు. 

'కోలన్న, కోలు కోలన్నలు' అనే పదాలు పాటల్లో (ప్రచురంగా రావడం 

చేత కోలాటానికి అవి పేరుగా నిలబడి ఉన్నాయి, | 

కోలాటంలో ఒకొక్క. ఆటగానికి రెండేసి చొప్పున క్యరలుంటాయి. 

చాల మంది ఆటగాళ్ళు కోలాటంలో పాల్గొంటారు. వీరందరి దగ్గర క్మరలు 

కలిపితే అధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి, కాబట్టి ఈ యాటకు '“కోలాటలు అన్న పేరు 

వచ్చి ఉండవచ్చు. ఈ పదానికి |పచారం అంతగా లేదు. 

పెద్ద పెద్ద కొట్టాల (పశుశాల)లో కోలాటం వేస్తారు కాబట్టి “కొట్టమాట' 
అనే పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు. ఈ పదం వ్యవహారంలో చాల తక్కువ. 

కోలాటం ఆనే పదానికి కొట్టం,16 దండన రనం,*9 దండరాసకం,20 

దండలాసకం,2! దండలాస్యం,22- వెన్టీతం,23 హల్తీసకంి* అనేవి పర్యాయ 

17. నృత్తరత్నావఃి, 5. అ, $, 4 ర్ట, 

18. ఆ. సం. కో., పు. 181, 

19. జానపద కళా సంపద, పు. 6. 

£0. నృత రత్నావళి, 7. అ., 101-104 రో. 

21, సూని., 4-206, 

22. పైది, 4-206. 

2కి. శ.చ., 1178; శ. దీ, 1259. 

24, సూ. ని, 2.564. 



పల్నాటి సీమలో కోలాటం ంం 

అకు జ ల క్కొాక్క దాని వ్యుతృత్తి పద వ్యాప్తుల్ని ఇట్ట సరిశీలించ 

గోష్టమ్ అనే సంస్కృత శబ్దానికి గొట్టం అనేది (పాక్సృత రూపం. దీని 

నుంచి ఏర్పడింది కొట్టము, కొట్టాము అనేది రూపాంతరం. దీనికి పభశాల, 
శాల, చావడి అనే అర్థాలున్నాయి. 25 చావడి, పశుశాలల్ని కొట్టాలు అంటారు. 

శః పశుశాలల్లో వేసేది కాబట్టి కొట్టమాట అన్నట్టుగానే కొట్టం అని పేరు పడి 

ఉండవచ్చు. ఈ పదం వ్యవహారంలో లేదు. ఒక్కా ఆంధ సంస్కృత కోశం 

లోనే కోలాజానికి పర్యాయ పదంగా కొట్టం అనే పదం కన్పిస్తుంది. 

దండ నర్తనం : 

దండం ఆంటే పుల్ల, కోల, కర అనే అర్థాలున్నాయి. నర్తనం అంటే 

ఆట, నృత్యం అనే అర్థాలున్నాయి. దండ నర్తనం అనే పదం కరలతో ఆడే 

ఆట అనే అర్థాన్ని స్తుంది. ఈ పదం నిఘంటువుల్లోకానీ, సాహిత్యంలోకానీ 

కన్పించదు. ఈ పద [ప్రచారం లోక వ్యవహారంలో మ్మాతమె ఉంది,26 

దండ రానకం : 
దండం ఆనే శబ్దానికి కర అని అర్థం.*7 ఇది సంస్కృత శబ్దం, 

రానకం ఆనేవి సంస; గ్రాత్ శబ్దం. రెండూ విశేష్యాలే. రాసశ'బ్దే -- భావి అధి 
కరడేవా “ఘజ్' ఆనేది శబ్దద.2% హన్టీకంనే కాళబంధవి శేషయు కృమెతే రాసక 
మని (ప్రేమచం[ద శర్మ పేర్కొన్నాడు 29 

25. పెన, 2-409. న 
26. జానపద కళా సంపద, పు. 6. 
27. ఆశ, ర., 2.9కరి, 
28. శ, కు, క-1550 

29. గోహల్టీళ మేవ తాశబంధ విశేష యు క్షం 
రాస కమితి (పేమచం[ద శర్మాణం,"” 

కావ్యాదర్శం, (ప్రకాశ -హిందీ-సంసృత వ్యాఖ్య, పు. లిక, 
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రాసకాన్ని గూర్చిభావ| పకాశ ౦లో 

“మండలేన తు యన్న త్తంత[ దాసకమికి స్మృతం 

ఏక క స్తస్య నేతాస్యాద్లోపస్రీణాం యథా హరిః॥ 

అనేక న ర్తకీ యోజ్యం చ్మితతాల లయాన్వితం 

ఆచతుష్షష్టి యుగలాదాసకం మస్ఫజణోద్ధతమ్॥” 30 

అంటే మండలాకారాన నృత్తం చేయడాన్ని రాసకం అంటారు. గోప 

స్త్రీలకు హరి ఒక్కడే నాయకుడయినట్టు రాసకాన ఒక్కడే నాయకుడు ఉంటాడు, 
రాసకం అనేక న ర్తకీయో జ్యమవుతుంది, చ్నితతాల లయానిత్వం అవుతుంది. 

మసృృణం ఉద్దతంగా ఉండే ఈ రాసకం చతుష్షస్టి పర్యంతం నర్తకీ గణాన 

1వయోజ్యమవుతుంది. 

రాసకానికి జాయపసేనాని చెప్పిన లక్షణాలు ఇట్లా కన్పిస్తాయి: 

“బంధం పిండ్యాది మ్మాశిత్యయస్మిన్ షోడశ నాయికాః 

నృత్యంతి ద్యాదశాష్టావారాసకం తత్ (పకీర్తితమ్॥ 

పిండీ శంఖలికా భేద్యలతా ఖేదాత్ చతుర్విధః 

ఆభ్యధాయి బుధ ర్భంధః; త్మతపిండీతు వీండనాత్ ॥ 

గుంఫనాత్ శృంఖలా, భేద్యో శేదనాత్; జూాలవత్లతా 

(పత్యేకం బహుభేదాః స్యుః (పౌఢ్రైస్తే నర్తకైః కృతాః। 

షోడశ వ పరం తత యత్రాబిర్భంధ పూర్ణతా 

చేల మర్గోదుకం యద్యాకా (కూ?)ర్పాసం కంచుకంతథా 

ధమ్మిల్లం వేణికాం వాపి త త్తద్దేశాను సారతః॥ 

దధానాః సుభగం వేషం కషణన్మంబీర కంకణమ్ 

యౌవనం చ మనోహారి పీవరోరు కట్టి స్తన 

వాద్యేన ద్వంద శస్తుల్య చారీ (పభృతయః [క్రమాత్ 

రంగం యవనికా గర్భాక్ విశేయు;ః పార్శయోరిమాః 

చర్చర్యాది పబంధేషు దేశీ సూడస్థితేష చ 
వాద్యేష చ (పయు క్తేషు సద్భ కేషు విచక్షణె 8॥ 

80, భావ్మ ప్రకాశం, 9, అ. 120, 121. శ్లో. 
రా 
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ఖండమండల చారీభిః లాస్యాంగ (పముఖ్రై రపి 

కుర్పుత్యః (పస్తుతై రంగగైైః గీతార్థాభినయం సమమ్ 

(పవెశైర్నిర్లమైః సంధిహినై రష పసారణెః 

ఛోటికా భిర్మిధోహ స్త తాలికాభిః లయానుగ మ్ 

బంధురై ర్వివిధై రృంధై ః నృత్యీయు రిహనాయికాః।1 ౨] 

ఆంది పిండి మొదలయిన బంధాలను, కట్టుబాట్టను = ఆశయించి, 

నాయికలు పదహారు మందిగాని, పన్నెండు మందిగాని, ఎనిమిది మందిగాని చేసే 

నృత్యం రాసకం ఆనబడుతుంది. పిండి, శ్ఫంఖలిక, భేద్యము, లత -ఇట్టా బంధము 

నాల్లు తెగలని బుధులు చెపారు. అందులో పిడుచులాగా గుంపుగా గూడడం పిండి, 

సరంలాగా గూర్చడం శృంఖల, వేరుగా విడివడి ఉండడం భేద్యం, వలలాగా 

ఏర్పడడం లత, (పౌఢులైన నర్తకులు వీటిలో ఒక్కొక ్క_దాన్ని అనేక 

భేదాలుగా చేస్తారు. పదహారు సంఖ్యతో టే బంధం పూర్ణమవుతుంది కాబట్టి నాట్య 

గ_త్తెలు పదహారుగురే ఉండాలి. ఆయా దేశ పద్ధతుల్ని అనుసరించి నాట్యగ తెలు 

చీర, చల్లడం, కుబుసం, రవిక, కొప్పు, జడ మొదలయిన వాటిని తాల్చవచ్చు. 

చేతి కడియాలు, కాలందెలు ఉండాలి. ఊరు, కటి, స్తనాలు మొదలయిన 

అవయవాలు లావుగా ఉఊండే మనోహరమైన [పాయంలో ఉన్న వాళ్ళు కావాలి. 

వీళ్ళు (కమంగా జంటలు జంటలుగా, వాద్యంతో సరిగా చారి మొదలయిన వాటితో 

తెరలో నుంచి ర ౩గస్థలానికి ఇరుపక్కల నుంచి రావాలి. చర్చరి మొదలయిన 

[పబంధాల్ని, దేశి సూడలో ఉన్న వాటిని పాడుతుంటే నేర్పరులు తిగిన వాద్యాల్ని 

వాయించాలి, 

ఖండాలతోటి, మండలాలతోటి, చారులతోటి, పస్తావంలోని అంగాలతోటి 

పాట అర్థాన్ని సమంగా అభినయిస్తూ, పవేశిస్తూ, వెళ్ళి పోతూ, సందులేకుండా 

తొలుగుతూ, లయకు సరిగా చిటుకులువెస్తూ ఒకరొకరి చేతులమీద తాళంతడుతూ 

పలువిధాలయిన నిండుబంధాలతో న _ర్సించాలి. 

సాహిత్యదర్పణంలో పద్దెనిమిది ఉపరూపకాల్లో ఒకటిగా పేర్కొనబడిన 
రాసకం లక్షణాలు ఇవి; 

81. నృత్త రత్నావళి, 7. అ., 64-89; 98.97 ౯. 
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“రాసకం పజ్బూప్శాతం స్యాన్ముఖ నిర్వహణాన్వితం 

భాషా విభాషా భూయిష్టం భారతీ శై శికీయుతం॥ 

అసూతధారమే కొజ్క-ం సవీథ్యజ్ఞం కలాన్వితమ్ 

క్లిష్టనాందీయుతమ్ ఖా్యతనాయికం మూర్భనాయకం॥ 

ఉదా తభావ విన్యాస సం|శితంచో త్తరో త్తరమ్ 

ఇహ పతిముఖమ్ సంధిమపికేచిిత ఎచక్షతే[”౨౫ 
~~ 

రాసకం అనేది ఉసరూపకభేదం, దీంట్లో ఐదు పా[తలుంటాయి, ముఖం, 

నిర ఇహణం, అనే నాటకసందులు రెండు ఉంటాయి, సూూతధారుడు ఉండడు. 

ఒకటే అంకం. వీథి అనే ఉప రూపకంలోని ఆంగాలన్నీ దీనిలో ఉంటాయి. ఇది 

నృత్యం, గీతం మొదలయిన కళలతో కూడి ఉంటుంది. నాందీగితం శిష్టమె 

ఊంటుంది. నాయకుడు (పసిద్ధుడూ, మూర్జుడై ఉంటాడు, ఉదా త్తమైన భావ విన్యా 

సంతో కూడి ఊ తరో తక ర సస్యందిగా ఈ ఉపరూపకం విలసిల్లుతుంది. దీనిలో 

(పతిముఖసంధికూడా ఉందని కొందరంటారు, రాసకానికి గోపాలుర ్రీడావిశేషం 

అని మేదినీ నిఘంటువు అర్థం చెబుతున్న ది. 33 

మొత్తంమీద రాసకం అంటే వృత్తం అనే అర్థంతో తీసుకుంటే దండ 

రాసకం అంటే క్యరతో చేసే నృత్యం అని తేలుతుంది. ఈ దండరాసకం పార్శ్య 

దేవుని సంగీతస మయసార సం[గహంలో కొద్దిగా వివరించబడింది. జాయప సేనాని 

తన నృత్త రత్నావళిలో సవివరంగా తెల్పిన దండరాసక లక్షణాలివి : : 

“పాత్రాణ్యష్టా సమారభ్యవర్థంతే దండరాసకే . 

కమాత్చత్యారి చత్వారి నాయకేచ్చానుసారతః - 

చతుష్షష్టి ర్భ వేద్యావత్ యావత్సాద్విగుణాపరై 8 

ఆరత్ని సమ్మితౌ డెర్యార్ అంగుష్టపరిణాహినౌ॥ 

దండౌ కనక బద్ధాంతొమద నాది (దుమోదృవె 

సువృతా మసృణా నానావర్ణ కై శ్చారు చిత్రీతౌ॥ 

వ్, సాహిత్యదర్పణం, 6.-అ., 293.290, లో, 

లికి. శబ్ద కల్న్మదుమమ్, 4.158. 
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దధీరన్ పాణిపద్మాభ్యాం అథవా దండచామరే 

క్షురికా దండకౌయ ద్వాత త్రద్దెకీయ భంగిభిః, “3 

దండరాసకంలో ఎనిమిదిమంది మొదలు నాయకుని ఇష్టాన్ననుసరించి 

కమంగా నల్గురు నల్గురుగా అరవై నాలుగుదాకా ఆడేవాళ్ళ సంఖ్య పెంచవచ్చు. 

అయితే వారు రెండు రెండు సరిజట్టుగా ఏర డాలి, 

మన కోలాటంలోగూడ (పస్తుతం జట్టులో అరవై మ :దిదాకా ఉండొచ్చు. 

ఆయితే ఒకేజట్టు ఉంటుంది. ఉద్దులుగా ఏర్పడ్డ తర్వాత రెండు జట్టు అని. చెప్ప 

వచ్చు. 

రెండు చేతుల్లో రెండు కోలలు ధరించాలి. అవి ఒక్కొక్క-టి చిటికెనవేలు 

సాచితే మూర పొడుగుండాలి. బొటనవేలు లావుండాలి. గృుడంగా వుండి ర లగులు 

కళ్ళి ఉండాలి. నేటి కోలాటంలో క్యరలు ధరించడంలోనూ, పొడవు లావుల్లోనూ, 
రంగులు వేసి అలంకరణ చేయడంలోనూ జాయవ వర్ణించిన కరల లక్షణాలకు 

సం తండి జాయప సేనాని పొగడజాతి క[రలు వాడుతారని తెలిపాడు. నేడు 

వివి (ప్రాంతాల్లో నులువుగా దొరికే కర జాతుల్ని బట్టి క[రలు మారుతున్నాయి. 

కొన్ని. (ప్రాంశాళ్ల బిల్లుడు, రేల, వెప, తుమ్మ లాంటివి వాడితే, మరికొన్ని 

Eye ul ల సండ, “నర్దంగి, ఏపె లాంటివి వాడుతారు. ఈ క[రల వాడుకను 

వివరిస్తూ ఆపగావ్ళ రెండుచేతుల్లో రెండు క[రలు వాడవచ్చు; లేకపోతే ఆ యా 

కేశ క శీత్తమ్మింల్రి క నేక క క్ట తుకౌకచేతళ చామరం లేక చురక త్తిని కూడా 
తమ. uw జాయపసేనాని మాటలు ఒక చేత కోల మరొక చేత 
కళా లాఖటివ్ వాడుతున్న నేటి కోలాటం జట్టు నాయకునికి వర్తిస్తాయి. 

wt 
+ కే 

అ ఖ్ 
క. య కి 

మా? 
(1 జ 'దంధరాసకం 'ఆడే. తీరు కూడా లక్షణపరంగా కన్పిస్తుంది. 

హ్ cre 

క్. “శేషు వాద్యమ్థూ వ్ధూనేష్ష నిక బంధ్రేషు వార్గకై క, 
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వ 1 “ry ' 
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సవ్యాపసవ్య తశ్చకభాంత్యాఖండ (పయోగజైః 

సుళబ్దం పంచ భిర్హాత్రై 8 కుర్వీరన్ దండమేశనమ్[”35 

పెన చెప్పిన చిత బంధాలను వాదకులు వాయిస్తుంటే లా స్యాంగాలయిన 

[భమరాలు, పాదాలు, చారులు ఏజితో అందమైన దాట్టతో ఎడమ కుడి పక్కల్లో 

చకంవంటి తిరుగుళ్ళతో, ఖండ (పప. గంతో ఉండి సశద్దాలయిన ఐదు 

ఘాతాలతో పరస్పరం కోలలు కలపాలని భావం. ఆయితే నేటి కోలాటంలోని 

రకరకాల కోపులు ఆయా కోప పుల్లో తిరిగె పద్ధతికి ఇక్కడ పోలికలు కన్పిస్తాయి. 

ఆనాటి గామాల్లో పెనచెప్పిన అన్ని లక్షణాలు కన్పించ దండరాసకం ఆడేవారని 

ఊహించవచ్చు. 

దండలానకం : 

దండం, లాసకం రెండూ కూడ సంస్కృత పదాలు. దండైః లాసః 

ఆ|త-దండలాస క ప్-అనేది వ్యుత్చ త్తి. దండం అంటే కర అని అర్థం,3” 

లాసకం ఆంటే నృత్యం, నాట్యం అనే అర్థాలున్నాయి. రి దండలాసకోం ఆంటే 

“క[రపుల్లలు పట్టుకొని తాకించుచు చేయు నృత్యము” ఆని అర్థం, దీనికే 

కోలాటం అని అర్థం ఉంది. దండలాసం అనే వేరొక పదం కన్పిస్తుంది. లాసం 

అంటే కూడా నృత్యం, నాట్యం అనే అర్థాలున్నాయి. 41 ఈ దండలాసం అనే 

పదం దండలాసకం ఆనే పదానికి రూపాంతరం. దండలాస్యం అనే మరొక పదం 

కన్పిస్తుంది. లాస్యం అంటే “నృత్యము; నృత్యము చేయుట; గీత వాద్యాలతో 

కూడిన నృత్యము; అభినయము చేతను ముఖ చైఖరిచేతను కామ వికారములను 

లర్, పెది, 7. అ,, 105, 106., శో 

86. ఆ. శ- ర., 2ఎకఠ5ర. 

లి. సూ.ని. 4-170. 

88. మైది, 6-940. 
౪9. ఆ. శ, ర., ఏ-ఏలరి, 

40. సూని,, 4-206. 

ఉ1. ఆశ, ర., 89-1652. 1 
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తెలిపెడి నృత్యము” అనే అర్థాలున్నాయి.* దండి తన కావ్యాదర్శంలో కావ్య 

భేదాలను వివరస్తూ-- 

“లాస్యచ్చలిత శంపాది _పేశార్థమ్ ఇతరత్ పునః 

[శావ్యమే వెతిసె షా౬పి ద్యయీ గ తిరుదాహృతా, 43” 

అని లాస్యాన్ని దృశ్యభేదంగా పేర్కొన్నాడు. దండలా స్యానికి, దండ 

లాసకానికి ఒకే ఆర్థం ఇవ్వబడింది ,4* మొత్తం మీద దండలాసకం, దండలాసం, 

దఠలడలాస్యం ఆనే మూడు పదాలకు అర్థం ఒకటే, పాబిన సాహిత్యంలో 

ఈ పదాల పయో గాలున్నాయి తప్ప (పస్తుతం వ్యవహారంలో కన్పించవు. 

'వేషితం : 
కు 

ఇది సంస్కృత శబ్దం. “పెక్కుం|[డు స్రీలు మండలాకొరముగ తిరుగుచు 

చేయు నృత్యం” 45 ఆని ఆరం. వేషితం అంటే కొటమాట, హలిసకం అనే 
థి లు రు 36) 

అర్థాలు మరొకి నిఘంటువులో కన్పిస్తున్నాయి, 46 సూర్యరాయాం[ధ నిఘంటు 

వులో మా|తం శు అర్థాలతో సంబంధాన్ని తెలిపే పదం ఒక్కటీ కన్పించదు. 

కోలాటం అనే అర్థాన్నిచ్చే దృష్టితో వేష్షితం అనే పదం లోక వ్యవహారంలో 

గాని, సాహిత్యంలోగాని కన్పించదు 

హవఖీనకం : 
1 ళా 

ఆచ్---కజ్ --పృపో, స జాల ౨ఐఎ అయి? 

42. సూని. 6.941. 

శీలి, కావ్యాదర్శం, 1-89. 

44. ఆశం.ర., లె-బిర్రి. 

45. శ.దీ., 1258. 

46. .ళ.చ., 1178. 

47. ఆశ ర., లె-లల8ి15్. 
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దీని రూపాంతరం, ర శ బ్బకల్ప దుమంలో “హల్తీషం' శబ్దం సూచించబడింది. 

స్వార్ధాన "కశ (పత్యయం చేర్చగా “హల్లవషకం' అవృతుంచి.** ఆలంకారికులు 

కొందరు “హల్లీశ' శబ్దాన్ని వాడారు. కాబట్టి ఈ మూడు |ప్రయోగాల్లోని 
“స-ష-శ' లకు అభేదత్వాన్ని గమనించడం ఆవసరం. అంటే 'హల్టీస = హల్టీవ = 
హల్రశ' పదాలకు అభేదత్వం చెప్పవచ్చు. హల్చసకానికి లక్షణాలు చాలమంది 

పేర్కొన్నారు. వాటిలో కొన్ని ఇవి: 

హల్రిసకాన్ని జటా ధారుడు “స్త్రీణాం మండ లికా నృత్యం” అనీ, హేమ 

చం[దుడు “మండలేనతు యన్నృత్యం న్రీణాం హల్టీషకం తు తత్” అనీ, 
పేర్కాన్నట్ట్ శబ్దకల్ప[దుమంలో పేర్కొనబడింది. “ఒక పురుషుడు 

అనేక మంది స్రీలతో అడే ఆటగా”5] సూర్యకాంత నిఘంటువులో పేర్కాన 

బడీంది.52. కావ్యాదర్శంలో కావ్యభేదాల్లో దృశ్య కావ్యాల్ని. వివరిస్తూ దండి 

“లాస్యచ్చులిత శంపాది (పేశార్థమ్ ఇతరత్ పునః, [శావ్యమే' వేతి. సెషాఒపి 

ద్వయూ గతిరుదాహృతా” 6 అని చెప్పిన శ్లోకంలోని ఆది శబ్దంతో తాండవం, 

హల్టీసకం, రాసకం మొదలయినవి (గహించాలని వ్యాఖ్యాత ఆచార్య శ్రీరామ 

చంద మశ పేర్కొన్నారు.3 ఆయన హల్రిసక లక్షణాల్ని కూడా వివ 

రించారు. 

“మండలేన తుయత్ స్త్ర లాం నృత హల్చిశ కంతుతగ్ 

తత నేతాభవే దేకో గోప స్రీ కకాయథా హరిః 

స్త్రీల వలయంతో చేయబడే నృత్యం హల్టీశకం. గోప స్రీలకు కృష్టునివలె హలై 

శకంలో ఒక నాయకుడుంటాడు. హల్టీశకాన్న తాళబంధ విశేష యుక్తమైతే 

శీర. లశ.చం., 124. 

49. శశక,, ర5-ర5్2ిర్. 

50. పైది, ర-ర2ర్, 

51. SuryaKanta Sanskrit-Hindi - English Dictionary, 

p. 688. 

రిల, కావ్యాదర్శము, 1-99. 

ర్లి, కావ్యాదర్శము, | ప్రకాశ సంస్కూత - హిందీ వ్యాఖ్య): పు. 84. 
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రాసకం ఆని హమచం[ద శర్మ పేర్కొన్నట్లు కొవ్యాదర్శ సంస్కృత-హిందీ 

వ్యాఖ్యాత సేర్కొన్నారు.5క ఆపై నిఘంటువులో హర్ణిళం పద్దెనిమిది ఉప 

రూపకాల్లో ఒకటిగా చెప్పబడింది.55 ఉప రూపక భేదంగా సాహిత్య దర్పణం 

లోను, భావ (పకాళంలోను చెప్పబడింది. నాహిత్యదర్పణంలో-- 

“హల్తీష ఏవ ఏకాంకః సప్తాషాదశ వాన్ర్రీయః 
వ ద్ర 

ల ఆ ఒలి ప లో 

వాగు దాత్రై క పురుషః కై శికే వృత్తి రుజ్జులా 

ముఖాంతిమౌ తథా సంధి బహుతాలలయ స్థితి: 756 

\ 

అని చెప్పబడింది, అంటే ఇందులో ఒకీ అంకం ఊుటుంది. ఏడు, ఎనిమిది లేక 

పదిమంది స్రీలు ఉంటారు. పురుషుడు మ్మాతం ఒక్కడే ఉంటాడు. ఉదా త్తమైన 

భాష ఊంటుంది, కె శికీ వృత్తి, మొదటి-చివరి సంధులు రెంటితో కూడి అనేక 

తాళ లయాన్వితమై ఉంటుంది. భావ '|పకాళ ౦లో- 

“అథ హల్టీసకం సప్త నవాష్టదళ నాయికం 

క్రి చై కాంకం కె శికీవృత్తి భూషితం 

ఏకొంకం వా భవే ద్భ్యంరం విమర్శముఖ సంధిమత్॥ 

సగేయలాస్యం యతిమళ్టండ తాలలయాన్వితమ్ 

ఏక వ్మిశామ సహితం యథాస్యాత్కేలి రైవతమ్॥ 

లలితా దకష్షిణాః భ్యాతాః నాయకాః పంచషా అపి 

విప క్షత వణి క్పుతాస్స 'చివాయ త్ర సిద్ధయః 

ద్భ్యంకే ముఖావమర్శా స్తః ఏకాంకీగర్భ నిర్ణమః॥”ళ! 

రథ, పైది, పు, 85. 
55. “One of the Eighteen Uparupakas or minor dramatic 

compositions (described as a piece in one act and 
consisting mainly of singing and dancing by one male 
and seven, eight or ten female performers.” 

The students Sanskrit-English Dictionary, p. 687, 

56, సాహిత్య దర్పణం, 6.806. 

5, . భావ ప్రకాశము, 9. ఆ., 125.1827, శ్లో, 
ఇ 

"క్వ 
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అని చెప్పబడింది. హల్టసకం ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది లేశ పవిమంది నాయి 

కలతో ఉంటుంది. ఉదాత వచనాలు ఉంటాయి. గెయ లాస్యం ఉటుంది. 

యతి ఉంటుంది (యతి = ఒక విధమైన వాద్య రీతి) హల్టీసకం ఖండతాల 

లయాలతో కూడి ఉంటుంది. ఒక వ్మిశామం ఉంటుంది. శేలి రైవత మనేది 

హల్టీసకం. ధీర లలితులు, దక్షిణులు, |పథ్యాతులు ఐన నాయకు లయిదారుగురు 
ఉంటారు. దాహ్మణ, క్ష్మ్యతియ, వైశ్య పుతులు సచివాయ త్ర సిద్దులై ఇందులో 

కన్చిసారు. రెండంకాలవరకూ ఉండొచ్చు. ముఖ సంధి, విమర్శక సంధి అనే 

రెండు సంధులు ఉంటాయి, - 

“పృథుం సువృత్తం మసృణం విత స్తీ 

మా|తోన్నతం కౌవినిఖన్యశ ంకుకమ్ 

ఆ|కమ్య పద్భ్యామిత ర తరంతు 

హస్తెర్భమో౭౬యం ఖలురాస గోష్టి” 55 

పెద్దదిగా, గుండ్రంగా ఉండేటట్లు, నున్నగా ఉండేటట్టు పన్నెండు అంగుళాల 

పొడవుఉండేటట్టు ఒక చీల తయారుచేసి దానిని భూమిలో పాతి, పాదాలతో' 

ఆ|క మించి ఒండొరుల్ని చేతులు పట్టుకొని దానిచుట్టూ తిరుగుతూ ఆడే ఆటను 

రాసగోష్టి అంటారని హరివంశటీకా వ్యాఖ్యాత సీలకంళఠుని హర్టీశక లక్షణాలు 

శబ్ద కల్ప దుమంలో ఉటంకించబడినాయి. సూర్యరాయాం[ధ నిఘంటువులో 

హల్చిసకం పద్దెనిమిది ఉపరూపకాల్లో ఒకటిగా పేర్కొంటూ “స్రీలు పలువురుచేరీ 

మండలాకార ముగా దిరుగుచు చేయు నృత్యము” అని నిఘంటుకర్త వివరిం 

చారు.”? అయితే ఉపరూపకాల్లో ను, నీలకంఠ వ్యాఖ్యానంలోను చెప్పబడిన హల్చిసక 

లక్షణాలు నేటి మనకోలాటంలో కన్పించవు. పెన చెప్పిన లక్షణాలనుంచి 

(క క మంగా మార్చుపొందుతూ వచ్చినరూపం కోలాటం అనేది అంగీకార యోగ్యం, 

హల్టీసకాన్ని పూర్వ ఆలంకారికులు ఉపరూపక భేదాల్లో చేర్చి లక్షణాలు నిర్దేశించి 

న 

58. శబ్ద కల్పదుమమ్, 5-525. 
590. సూ.ని,, 68-1218. 

PK-2 



18 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

నప్పటికీ; _పైన పకశీలించిన విషయాల ఫలితంగా హర్ణసకం అంపే కోలాటం 

అని ఆం|ధభాషార్థవ కర్త చెప్పినట్టు కోలాటం అనే పదానికి హల్టీసకం అనే 

పదం పర్యాయ పదం అని స్పష్టమవుతుంది. 

కోలాటానికి ఇన్ని పర్యాయపదాలు, రూపాంతరాలు ఉన్నప్పటికీ కోలాటం 

పూర్తి పద్ధతికానీ, స్వరూపంకానీ అటు సాహిత్యంలోగానీ ఇటు నిఘంటువుల్లో కానీ 

కోొనరాదు. కోలాట స్వరూపాన్ని కొద్దో గొప్పో (ప్రత్యక్షంగా చూసి తెలిసి 

కోవలసిందే. 

ప ద్ద త్రి 

కోలాటం అనగానే ముప్పై లేక నలబై మంది ఆటగాళ్ల, ఆటగాళ్ళంతా 

రెండు చేతుల్లో రెండు క[రలో వలయంగానూ; ఒకచేతిలో కొరడా, రెండోచేతిలో 
"భజన చెక్కలు, నోటిలో పీకతో గరిడి లోపలి భాగాన దుట్టూతిరుగు తూ ఉండే 

జట్టు నాయకుడు; గరిడీ మధ్యలో మద్దెల, ఆర్మోనియం, తాళాలో కొందరు 

వాద్యాలవాళ్ళు; ఘల్లు ఘల్లుమనే శబ్దంచే సే కాళ్ళ గజ్జెల శబ్దం; కొణ్ కణ్ మనే 

శబ్దం చేసే కోలాట కర్రలు మొదలయినవన్నీ మన కళ్ళకు (పత్యక్ష దృశ్యాలు. 

[ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశానికి, పతి మఠానికి, [పతి వస్తువుకు, చివరకు 

(పతి విషయానికి చర్మిత ఉంది. అట్లాగే అన్ని ఆటలకు చరిత ఉంది. ఆ కోవ 

లోనే కోలాటాన్ని పరిశీలిసే ___ 

కొందరు ఆటగాళ్ళు జట్టుగా ఏర్పడి జట్టు నాయకుని అధీనంలో కోలాటాన్ని 

ఆడుతారు, జట్టు నాయకుని ఆజ్ఞమేరకు ఆట గాళ్ళంతా ముందుగ గరిడీలోకి వచ్చి 

వలయంగా ఏర్పడతారు. తర్వాత (ప్రార్థన గేయం పాడుతారు. సామాన్యంగా 

ప్రార్థన గేయంలో కోలాటం ఆడరు. వలయంగా నిల్చున్న ఆటగాళ్ళ ఇద్దరిద్దరు 

చొప్పున ఎదురెదురుగా నిల్చొని (ఒకే వలయంలో ఉండి) ఒకరి రెండు క|రంను 

ఇద్దరూ చెరొకపక్క పట్టుకుంటారు, రెండోవాడు తన రెండు క[రలు కలిపి ఒక 

చేత పట్టుకొని ఇద్దరు కలసి పట్టుకున్న క|రమీద పాటకనుకూలంగా, అయాను 

గుణంగా కొడుతుంటాడు. పాట పాడడం అయిపోయిన తర్వాత జట్టు నాయకుడు 
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“ఇ ట్రయ్యకుతద్దిమి” అని చెప్పి పీక్ర60 షదుతాడు. సామాన్యంగా జట్టులో ఆట 

గాళ్ళకు సగంమందికి రాముళ్ళని, మిగిలిన సగంమందికి లక్ష్మణులని పేర్ద. 

పెడతారు. అప్పుడు రాముళ్లంతా లోపలి వలయంగాను, లక్ష్మణులంతా వెలుపలి 

వలయంగాను ఏర్పుడతారు. ఇద్దరు కలసి పట్టుకున్న పుల్లలు విడివిడిగా చేతుల 

లోనికి తీసికొని కొట్టడంతో ఆట [పారంభం అవుతుంది. అవుడు జట్టునాయకుడు 

లయను సరిదిద్దుతాడు. కొన్ని (పాంతాల్లో “తాకా, తాకా, తాకా, తాకా, తాక, 

తాకా తాక, తయ్యకు తద్ధిమి” అనీ; మరికొన్ని [పాంతాల్లో “తకిట ధిమి ధింధిమిత 

ధిమిధిం = ఎంతమంచి గురుడుదొర్తికేనే” అనీ; కొందరు “లాలి, లాలి, లాలి, 

లాలి, లాలి, లిలాయ్, లో, లలీ, లాలి, లిలాయ్, లో, లలీ, లాలి, లిలాయ్, లో” 

అనీ; మరికొన్నిచోట్ట కొన్ని పాటల కనువుగా 'కోలు కోలు కోలే, కోలన్న కోలు 

కోలోయ్, కోలు కోలు కోలే, కోలన్న కోలు కోలోయ్' అని లయను సరిదిద్దు 

తారు.€1 ఇట్టా లయను సరిదిద్దిన తర్వాత ఒక పాటా, ఆ పాటతోపాటే కోపు 

_ మొదలుపెడతారు. పాట అయిన తర్వాత ఆ కోపులోనే సంవాద గేయంతో 

ఉసెత్తులో ఆడుతారు. ఉసెత్తులో కొంతసేపు కోలాటమాడిన తర్వాత ఆటను, 

పాటను, "ఇట్రయ్యకు తద్ధిమిత్త అని జట్టు నాయకు డిచ్చిన ము క్తాయింపుతో 

నిలుపుచేస్తారు. తర్వాత మరొక పాటతో మరొక కోపును ఆడుతారు. ఇట్టా బాగా 

అలసిపోయేదాకా కొన్ని కోపులు ఆడి ఆరోజుకు కోలాటాన్ని ముగిస్తారు. ఇది 

కోలాటం స్థూలస్వరూపం,. ఈ కోలాటం ఆడడానికి ఉపకరించే కొన్ని వస్తువులు, 

కోలాటంలోని సాంకేతిక పదజాలం, ఆటగాళ్ళకు సంబంధించిన వేషధారణ. 

అంటే జట్టు, గరిడి, ఉద్ది, జట్టునాయకుడు, కోపు, క|రలు, కోలాట సమయాలు, 

కోలాటంలో చల్లే వస్తువులు మొదలయిన వాటిని గూర్చి పరిశీలన అవసరం. 

——_ 

60. పీక ఊదడం ఇటీవలి కాలంలో కన్పిస్తుంది. ఇది ఆట మొదలుపెట్టడానికి 

గాసి, ఆడుతున్న ఆట వేగం పెంచడానికిగాని, ఆట విరమించడానికిగాని' 

గా తీసుకుంటారు. 

61. జానపద కళాసంపద, పు. 7, 

జర 
Mog 

Sy 
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కోలాటం ఆడడానికి ఆటగాశ్ళంతా కలసి ఒకచోట చేరుతారు. వీరందరిని 

కలిసి జట్టు అంటారు. జట్టు ఆంటే గుంపు లేక సమూహం అని అర్థం.€2 ఈ 

జట్టుకు అట గాళ్ళతోపాటు ఒక నాయకుడు అవసరం. ఆతన్ని జట్టునాయకుడు 

అంటారు. జట్టులోనివారు సరి సంఖ్యలో ఉండాలి, ఉద్దులుద్దులు గా ఎర్చడిన 

తర్వాత ఆట గాళ్ళు మిగలరాదు. బేసి సంఖ్యలో రీనుకుంటే ఒక సభ్యుడు 

మిగులుతాడు. జట్టు ఆటగాళ్ళంతా జట్టు నాయకునికి £ దేయులు. బుట్టు నాయకుడు 

అటగాళ్ళ_పె బాధ్యత వహిస్తాడు. ఇద్దరు ఆటగాళ్ళు కలిసి ఏర్పడిన సమూహాన్ని 

ఉద్ది అంటారు గదా! జట్టులోని ఆటగాళ్ళంతా కోలాటం ఆడే సమయంలో 

ఉద్దులుగా ఏర్పడవలసిందే. జట్టు ఆటగాళ్ళ సామర్థ్యం, జట్టునాయకుని 

"నై పుణ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆటగాళ్ళ' మంచి చెడ్డలు చప్పకు నేటప్పుడు 

జట్టు పేరుతోనే పరామర్శిసారు. ఫలానా ఊరి జట్టు బాగుంది అనే అంటారు కాని 

ఆటగాళ్ళ పేర్ణు ముందుగ (ప్రస్తావనకు రాదు. తర్వాత జట్టు నాయకుని పెరు 

పస్తావనకు వస్తుంది, జట్టులో నేర్పరులు ఉన్న బ్టయిలే పేద _పఠిస్టలు జట్టు 

మొతానికి వస్తుంది. జట్టుకు ముఖ్యమైన వ్యక్తి జట్టు నాయకుడు. 

జట్లు నాయకుడు : 

జట్టు నాయకునే కోలన్న పంతులనీ, పెన్నుచ్చి, ముందు పాటగాడు, 

అయ్యవారు, మెళగాడు!63 అనే పేర్ణతో పిలుసారు. జట్టు నాయకుని నై పుణ్యాన్ని 

బట్టి కోలాటం మెరుగులు దిద్దుకుంటుంది. జట్టు నాయకుని చెప్పుచేతల్లో ఆట గాళ్ళు 
కోలాటం ఆడుతారు. ఈతని సూచనలు, సలహాలు, సవరింపులతో ఆట 

వన్నె కెక్కుతుంది. గరిడి ఏర్పాటు చేయడానికి, ఆట ముగించడానికి జట్టు 
నాయకుని సంజ్ఞల మీద ఆటగాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారు. సమయనిర్ణయం, 

గరిడీకి స్థల నిర్ణయాల్లో జట్టు నాయకునికి [ప్రమేయం ఊంటుంది. ఆటలో 

తప్పటడుగులు వెసినవాళ్ల నూ ఆట చెడిపోవడానికి కార ణమయినవాళ్ల నూ 

మందలించడం లేక కొరడాతో కొట్టడం జట్టు నాయకుడిచ్చే శిక్షలు. ఆటకు 

62. ఆ.శ.ర., 1-1208. 
63. జానపద కళా సంపద, పు. 6. 
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అంతరాయం కలిగేట్లు ఎక్కువసార్హు తప్పులుచేసే స ఆటగాణ్ణి; ఆతనికి తోడుగా 

ఆట సరిగా రాని మరొకనిని కూడా ఆటనుంచి బహిష్మరి పాడు జట్టు నాయకుడు. 

ఆటగాళ్ళు కూడా నాయకుని మందలిఎపుకంటే తమవల్ణ్ల ఆట చెడినందుకు 

అవమానంతో బాధపడతారు. ఆటగాళ ఇందరూ జట్టు నాయకుని గురుభావంతోనే 

చూస్తారు. ఆటగాళ్ళు నాయకుని పాటను అనుసరించి. పాడుతుంటారు. అయను 
సరిదిద్దడం, తాళానిక నుగుణంగా కోలాటం అడించడం అతడు చేసేపనులు. ఉసెత్తులో 

దాదాపు సంవాద గేయం పాడుతారు, అపుడు మధ్యమధ్య పెద్దగా కేకలువేస్తూ, చంగు 

చంగున ఎగురుతూ ఆడేవాళ్ళకు ఉత్సాహపూరితమైన ఉత్తేజాన్ని, చూసే సవాళ్ళకూ 

ఆనందాన్నీ పంచిపెడకాడు జట్టు నాయకుడు. ఒక పదర్శనకు ఏడెనిమిది 

కోపులు వేయించి ఆటను ముగిసాడు. కొందరు జట్టునాయకులు కోలాటం నేర్పడం, 

జట్టు తయారుచేయవం తమ ముఖ్య వృత్తిగా గడుపుతారు. కొందరు వేరే ముఖ్య 

వృత్తులు ఉన్నా, ఉల్లాసానికీ, చేరు (పతిష్టల కోసము? ఉపవృ త్రిగా కోలాటాన్ని 

నేర్పడం స్వీకరిస్తారు. ఒక మారు నేర్చిన జట్టు ఎప్పుడయినా ఉల్లాసానికి కోలాటం 
వేయాలనుకుంటే జట్టులోని ఆటగాళ్ళనుంచే సమర్థుడైన రిక ఆట గాజ్జి జట్టునాయ 

కునిగా ఎన్ను కుంటారు. అంటే ఈ జట్టు నాయకుడుగా ఎన్నికైన వ్యక్తి "పాటలు 

లయబద్ధంగా తాళం తెలిసినవాడే అయి ఉంటాడు. కోలాటం నేర్పడమే ముఖ్య 

వృత్తి తిగా గల జట్టు నాయకులు. ఏడెనిమిది |గామాల్లో ఒకరో, ఇద్దరో ఉంటారు. 

నేర 3దలచిన ఉత్సాహవంతులు జట్టు నాయకునికి వేతనం ఏర్పాటు చేసి నేర్చు 

కుంటారు ఎచ్చటయినా పోటీల్లో పాల్గొని గెల్చిన ఆ బహుమతులు ఆటగాళ్ళంతా 
కలిసి జట్టు నాయకునికి ఇస్తారు. ఇది ఒక రకంగా ఆటగాళ్ళిచ్చే గురుదక్షిణ 

అవుతుంది. ఎంత ఎక్కువ మొత్తంలో బపబఖమతులు గెలిస్తే జట్టు నాయకునికి 

అంత పెద్ద చేరు _క్యాతులున్నట్టు. పట్టణార్దో ఈమధ్య పారి శామిక సంస్థలు, 

ఇతర సంస్థలు, మిల్లులు, కార్మిక సంఘాలు తమ సభ్యులకు కోలాటం నేర్పిస్తు 

న్నారు. ఈ సభ్యులు గెల్చిన బహుమతులు జట్టు నాయకునికి ఇవ్వకుండా తమకు 

ఆట నేర్చుకోవడానికి |పోత్సాహ మిచ్చినందులకు కృతజ్ఞతా సూచకంగా ఆ 

సంస్థలకే ఇస్తున్నారు. అయితే (ప్రదర్శన దినంలో తాము గెల్చిన పతకాలను జట్టు 

నాయకునికి అలంకరిస్తారు. 

'లేదా తమ సంస్థ పేరు మీదుగ ఒక గుడ్డతో కాని, అట్టతో కాని తాఖీదు 

తయారుచేసి, దానికి బపఎమతులు అన్నీ ఆలంకరించి పదర్శిస్తారు. ఇట్లు కోలా 
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టంలో జట్టు నాయకునకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. అయితే ఈ జట్టు నాయకునికి 

ఉండవలసిన అర్హతలు పత్యేకంగా ఏమీ ఉండవు. ఆట, లయ, తాళం తెలిసి, 

పాటలు పాడడం నేర్చి ఉండాలి. సరం బాగా ఉంటే రాణింపు ఉంటుంది. 

జట్టు పె పెత్తనం చేయగలిగిన సమర్థత ఉండాలి. ఇవేకాక అంగవైకల్యం లేని 

వారయి ఉండాలి. ముఖ్యంగా చేయి కుంటివారు, కాలు కుంటివారు. మూగవారు, 

చెవిటివారు, నత్తివారు, గుడ్డివారు, బోసి నోటివారు, పెద్ద పొట్ట ఉన్నవారు, లావు 

పాటివారు, రకపు పోటు, క్షయ మొదలయిన జబ్బులున్న వారు, ఇంకొ ఇతర 

రోగ (గ్రస్తులు, ముసలివాళ్ళు, మరుగుజ్జులు మొదలయినవారు జట్టు నాయకుని 

స్థానానికి పనికి రారు, 

జట్టు నాయకుని అలంకరణ : 

జట్టునాయకుని అలంకరణ ఆటగాళ్ళందరి ఆలంకర ణకంటే విశిష్టంగానూ, 

వేరువరిబేదిగానూ ఉంటుంది, వెనుకటిరోజుల్లో జట్టు నాయకుని ఆలంకరణ నేటి 

అఆలంకరణకంటే భిన్నంగా ఉండేది. అంటే పూర్వం తెల్లపంచె, తెల్ల అర చేతుల 

చొక్కా, మోకాశ్ళదాకా కట్టిన పంచె, నడుముకు కట్టిన దట్టి సామాన్య వేషం. దట్టీ 

కట్టడం అంతే రండుమూరల పొడుగు, మూరెడు వెడల్ప్బూగ ల రంగువస్తాన్ని 

ఐమూలగా మడతవేసి నడుముకు కే విధానం. దీని ముడి నడుముకు కుడివైపు 

వేస్తారు, (తికోణాకారంగాఉండే రెండు ఆంచుల్లో ఎడమకాలి తొడకు ఒకటి 
ముందుకు, మరొకటి వెనక్కువస్తాయి. దీన్ని చొక్కామీద కడతారు. జుట్టు 

ఆందంగా దువ్వి వెనుకకు ముడి వేయడం, ముడి పె బంతి, మల్లె, చేమంతి మొదల 

యిన పూలు పెట్టడం, మెడలో వెండికంటె; చెవులకు అంటుజోడు;చేతులకు వెండి 

మురుగులు పెట్టుకోవడం; కాళ్ళకు గజ్జెలు; నుదుట కుంకుమతో గుం|డని పెద్ద 

బొట్టు; చేతుల్లో రెండు తాళాలతోనూ; కాళ్ళకు గజ్జెలతోనూ; పాటకు తాళాలకు 

అనుగుణంగా ఆడుగులువేస్తూ ఆటగాళ్ళకుత్స్చాహమిచ్చే అరపులతో ఎంతోఆందంగా 

ఆకర్షణీయంగా ఉండేవారు. అయితే ఇవి దాదాపు నలబై, యాబై యేళ్ళ కిందటి 

వేషాలు. (పస్తుతం జుట్టుముడిగాని, కేశాలంకరణకు పూలు పెట్టడంగాని, చేతులకు 

మురుకులు, మెశలో కంచె కానరావు. దబ్టికట్టడంకూడా కొన్నిచోట్ట కానరాదు. 

పెన ఉత్తరీయం కొందరు వేస్తారు, కొందరు వేయరు. నుదుటబొట్టు కొందరు పెడ 
శారు, కొందరు పెట్టరు. మెడలో పూలదండగాని, చమ్మీదండగాని, రంగుకాగిళా 
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లతో కట్టిన దండలుగానీ, రంగు నూలుదారాలతో తయారుచేసిన (గాంధీగారి) 

దండలుగాని వేసుకుంటారు. పోటీల్లో గెల్చిన బహుమతులు పతకాలయితే దండగా 
గుచ్చి మెడలో వేసుకుంటారు. పతకాలదండ చేసుకుంటే పూలదండను వేయరు. 

కొందరు పతకాలను పిన్నీసులతో చొక్కాకు పెట్టుకుంటారు. గెల్చిన బహుమతుల్లో 
కడెం ఉన్నట్టయితే చేతులకో, కాళ్ళకో వేసుకుంటారు. కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టుకుం 

టారు, చేతుల్లో కోలాటం క|రలుగానీ, తాళాలుగానీ, భజనపలకలుగానీ ఊంటాయి* 

కొందరు ఒకచేత భజనపలకలు, మరొకచేత కొరడాతో గరిడీకి దిగుతారు. ఈ 

కొరడా ఆటలో తప్పుచేసినవారిని శిక్షించడానికి అన్నట్టు అప్పుడప్పుడు ఊపుత్తుం 

టారు. కొందరు. ఎత్తుగడ, ముక్తాయింపు చరణాలను చెప్పకుండా పీకద్వారా 

సంజ్ఞలిస్తారు. అందువల్ల కొందరు జట్టు నాయకుల నోటిలో పీక ఉంటుంది. 

చేతిలో కోలాటం క్యరలు ఉన్నట్టయితే ఆ కరలు గడ్జెలతోనూ, గజ్జెలమధ్యలో 

ఎరుపు, ఆకుపచ్చర ంగువూలుకుచు లకోనూ అలంకరించబడి ఉంటాయి. కొందరు 

జట్టునాయకులు పీకకు జేబురుమాలు క ట్టిఉంచుతారు. కుడిచేత కొరడా, ఎడమచేత 

భజనపలకలతో గరిడీచుట్టూ తిరుగుతూ అప్పుడప్పుడు కొరడార్చుళిపిస్తూ జట్టుఆట 
గాళ్ళకు కొద్ది భయంకర ంగాను, _పేక్షకులకు అందంగానూ కనుపిస్తూ ఉంటాడు. 

జట్టు నాయకుని ఉత్సాహపూరితమైన కేకలు, వేసే గంతులు ఆటగాళ్ళంతా అను 

-కీరిస్తారు, ఉసెత్తులో ఎరిగి గంతులు వేయడంతోను కేకలు వీయడంతోను కోలా 

హలంగా ఉంటుంది. జట్టు నాయకుని ఆనుసరణ, అనుకరణలతో ఆటగాళ్ళు 

కోలాటం ఆడుతారు. నాయకుని తర్వాత చెప్పుకోదగింది జట్టులోని ఆటగాళ్ళు. 

ఆటగాళ్ళు : ' 

ఆటగాళ్ళు ఇరవై నుంచి నలబై దాకా ఉండవచ్చు. కొందరు జట్టు నాయ 

కులు జట్టును యాభై లేక అరవై మందితో కూడా తయారు చేస్తారు. జడకోపుకు 

పన్నెండు మందిని గాని, పదహారు మందిని గాని, పద్దెనిమిది మందిని గాని తీసు 

కుంటారు. ఎక్కువ మందితో జడకోపు వేయడం కష్టం. పూర్వపు రోజుల్లో ఈ 

ఆటగాళ్ళ ఆలంకరణ జట్టు నాయకుని అలంకరణకు కొద్ది తేడాతో విశిష్టంగా 

ఉండేది. అందరికి అరచేతుల తెలి చొక్కాలు ఉండేవి. తెల్ల పంచెలు ఊండేవి. 

మోకాలిదాకా కాలికి కరచుకొని ఉండేట్టు పంచె కడతారు. జట్టులో సగం మంది 

ఆటగాళ్ళు ఎ్యరసిల్కు పంచెను నడుముకు దట్టి కడతారు. మిగిలిన సగం మంది 
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ఆటగాళ్ళు పసుపు పచ్చరంగు లేదా ఆకు పచ్చరంగు సిల్కు. పంచెను నడుముకు 

దట్టి కడతారు. ఒక ఏరసిల్కు. పంచె దట్టి కట్టిన ఆబగానితో ఒక పచ్చసిల్కు 

పంచె దట్టి కట్టిన ఆటగాడు కలసి ఉద్దీగా “ఏర్పడతాడు. అశ్రు (పతి ఉద్దిలో 

ఊంటారు. ఉద్ది అంటే ఇద్దరు ఆటగాళ్ళ సమూహం అని అర్థం. ఆటగాళ్ళందరి 

కాళ్ళకు గజ్జెలుంటాయి, గజ్జెల మధ్యలో ఎరుపు, ఆకు పచ్చ రంగుల వూలు 

కుచ్చులు (గుత్తులు) గా కడతారు. చేతులకు మురుగులు, మెడలో కంచె, నొసట 
కుంకుమ బొట్టు, చెవులకు అంటుజోడు, తలదువ్వి ముడివేయడం, ముడిపై పూలు 

పెట్టడం మొదలయిన విధంగా పూర్వకాలపు వేషం ఉండేది. కాని _(పస్తుత కొలం 

ఆలంకరణ దీనికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆట గాళ్ళలో సగం మందికి రాముళ్ళని, 

మిగిలిన సగం మందికి లక్ష్మణులని పర్లు పెడతారు. ఒక రాముడు, ఒక లక్ష్మ 

ణుడు కలసి ఉద్దీగా ఏర్పడతారు. (పస్తుత కాలపు అలంకరణలో ముఖ్యంగా 

రంగు చొక్కాలు నిండు చేతులవి ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. రాముళ్ళకు ఒకరంగు 

చొక్కాలు, లక్ష్మ ణులకు వేరొక రంగు చొక్కాలు వాడుతారు, వాడే రంగుల్లో 

ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ, పసుపుపచ్చ, నలుపు మొదలయిన వాటిలో వారి వారి 
ఇష్టాన్ననుసరించి ఏవైనా రెండు రంగులు తీసుకుంటారు, పంచెలు మా[తం 
అందరూ తెల్లవే వాడుతారు, ఇప్పట్లో దట్టిలు కట్టడం కానరాదు. 

కొన్ని జట్టలో = ముఖ్యంగా పట్టణాలల్లో పంచెలకు బదులుగా నిక్కర్లు 

'(ఆరలాగులు) కస్పీసాయి. మెడలో పూల దండలుగాని, చమ్మీ దండలుగానీ, 

రంగుకాగితాల దండలుగాని ధరిస్తారు. పూలదండలకు బంతిపూలు, చేమంతిపూలు, 

మల్లెపూలు మొదలయినవి వాడుతారు. రెండుచేతుల్లో రెండు క్యరలు ఉంటాయి. 
రెండుక| రలకు పిడివద్ద గజ్జైలుగాని, అందెగాని అమర్చబడి ఉంటాయి. కొందరు 

పిడివద్ద జేబురుమాల౨ ఒక కొన కడతారు. తక్కిన గుడ్డంతా వేలాడుతుంటుంది. 
ఆటగాళ్ళలో మొదట రాముళ్ళంతా తోపలి వలయంగానూ, లక్ష్మ ణులింతా 

వెలుపలి వలయంగాను ఏద్పుడతారు. రాముళ్ళంతా ఒకే రంగు వొక్కాలు, 
లక్ష్మ్యణులంతా డే రంగైన వెరొకరంగు చొక్కాలు ధరించి ఉంటారు కొబట్టి 

'లోఫలి వలయం ఒక రంగుగాను, వెలుపలి వలయం మరొక రంగుగాను కన్ని 
స్తుంది. ఆటగాళ్ళు కోలాటం ఆడే సమయంలో వెలుపలి వలయంవారు లోపలి 

వలయానికి, లోపలి వలయంవారు వెలుదలి వలయానికి గతులనుబట్టి కోపుల్లో 
మారుతున్నప్పుడు ఈ రంగులు ఎంతో అందంగా కన్పిస్తాయి. ఉగ సెత్తులో ఎగిలే 
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టప్పుడు తాళం, గజ్జెల, మద్దెల, అందెల మోతలన్నీ కలసి మంచి ఇంపెన ధ్వసి- 

నిసాయి. ఈ అలంకరణలతో ఆటగాళ్ళు గరిడీలో చూడముచ్చటగా ఉంటారు. 

గరిడీకి అందాన్ని చేకూ ర్చేదీ, ఆటను మెప్పించవలసిందీ, | పేక్షకుల్ని పూర్తిగా 

ఆనందపరవపల్ని చేసేది ఆటగాళ్ళు. ఆటగాళ్ళు లేనిదే గరిడీ లేదు. గరిడికి 

అందం ఆటగాళ్ళ వలనే వస్తుంది. 

గరిడి : 

గరిడి అనేది వైకృత పదం, దీనికి “ఖురశి' పకృతి, గరిడీ అనేది 

రూపాంతరం. దీనికి సాము నేర్చుచోటు లేక ఆభ్యాసస్థలం, (పదర్శనశాల అనే 

అర్థాలున్నాయి ఓఓ దాదాపు పదిహేను నుంచి ఇరవై అడుగుల వ్యాసం గల 

వలయం ఏర్పడడానికి అనుకూలమైన విశాల పదేశం, కోలాటం ఆడటానికి 

సామాన్యంగా ఊరుబయట థా (పదేళ ంలోగానీ, వెడల్పుగల బజారులోగాని, 

పశువుల కొట్టం (చావడి)లోగానీ, బజారు కూడలిలోగాసీ గరిడి ఏర్పాటు చేస్తారు. 

" అయితే పపవుల చావడిలోని కాళీ పదేశంగానీ, బజారులోగానీ కోలాటం నేర్వ 

డానికి పనికివచ్చే (ప్రదేశాలు మ్మాతమే. ఇది కొద్దిమంది [ పేక్షకులు మాత్రమే 
చూడడానికి వీలవుతుంది. గర్డీకి కావలసిన [ప్రదేశం ఒక [ప్రత్యేకతతో ఉండాలి. 

అంటే బురదలేని చోటూ, ఎగుడుదిగుడులు లేకుండా భూమి చదునుగా ఉండే 

చోటూ, మధ్యలో బోటిరాళ్ళు (ఎత్తుపాటి చిన్నరాళ్ళు. ఇవి సగం భూమిలో 
పూడి మిగిలిన సగం వెలుపలకు ఉంటాయి) లేనిచోటూ, గులకలాంది కొసగల 

రాళ్ళు (ఇలాంటి గులకరాళ్ళవల్ల ఉసెత్తులో ఎగిరేటప్పుడు కాళ్ళు కోసుకుపోవడం 

గాని, దెబ్బలు తగిలే [ప్రమాదంగాని ఉంటుంది.) లేనిదీ ఆయిన మెత్తని మన్ను 
గల (ప్రదేశం కావాలి. సామాన్యంగా గరిడీలు చెట్టుకింద ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. 
గరిడి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసినప్పటికి ఆ [పదేళంలో ఉండే రాళ్ళను తీసివేసి 

క1ుభంగా తయారుచేయాలి. పగలెల్ల తమతమ జీవనోపాధి మార్గాల్లో (శమించి 
ర్మాతుల్లో ఉత్సాహంగానూ, ఉల్పాసంగాను వేసే సందర్భాల్లో మాగతమే పె (పదే 

శాలు గరిడీగా వాడుతారు. ఈ సమయాలనే ఉత్సాహ సమయాలు అంటారు, 
ఉత్సాహ సమయాల్లో నే శిక్షణగూడ ఉంటుంది, సుశికితులై న జట్టు ఆటగాప్టకూడా 

Cn 

64, ఆ, శ, ఈ 1.5 
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ఉత్సాహ సమయాల్లో ఉల్పాసంగా కోలాటమాడుతారు. అయితే ఈ ఉత్సాహ సమ 

యాల్లో వేసే కోలాటానికి ఏర్పాటుచేసే గరిడికి అలంకరణ ఉండదు. ఉత్సవ 

సమయాల్లో [ప్రదర్శన ఇచ్చేచోట ఏర్పాటుచేసిన గరిడీకి అలంకరణ చేస్తారు, 

"ముఖ్యంగా ఈ గరిడీ చాలా విశాల (పదెశంలో ఏర్పాటు చేసారు, ఆంటే చుట్టూ 

[ప్రజలు చేరి చూడడానికి అనుకూలంగా ఉండె [పదేశం ఎన్నుకుంటారు. 

గరిడీ “మధ్యలో ఒక పొడవైన కరను (దాదావు పదిఆడుగుల ఎత్తుగలది) 

తీసికొని దాని ఒక కొన రెండు అడుగుల వరకు భూమిలో పాతి పెడతారు. దాని 

రెండో కొనకు పెటొమాక్స్ల్లైటును కడతారు. పూర్వపు రోజుల్లో వెలుతురు 

నిమిత్తం కాగడాలు వాడేవారు. ఒక చేతిలో ఉగ్గం కట్టిన ఆముదం ముంత (పట్టు 

కోవడానికి అనుకూలంగా ముంత మూతికి తాడు కట్టడాన్ని ఉగ్గం కట్టడం 

ఆంటారు) మరొక చేతిలో కాగడాతోను నలుగురైదుగురు గరిడీకి చుట్టూ 

ఊండేవారు. కాగడాకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొబ్బరినూనె, మరికొన్ని 

[పాంతాలల్లో కిరసనాయిలు వాడడం కూడా ఉంది, ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే 
కోలాటానికి చీకటిర్మాతులయితే కొన్ని పల్లెటూళ్ళలో ఇప్పటికీ కాగడాలు వాడడం 

కనిపిస్తుంది. [ప్రదర్శన పగలు ఇస్తుంటే వెలుతురు పసి ఉండదు. ఉత్సవ 

సమయాన గరిడిచుట్టూ ఈ కరలు పాతిపెట్టి వాటికి రంగు కాగితాల 

దండలుగాసని, పూల దండలుగాని చుట్టూ కడతారు. అంటి ఈ క[రలు 

గరిడీకి వెలుపలి భాగంగా ఉంటాయి, గరిడీ చుట్టూ జట్టు వలయంగా ఏర్పడు 

తుంది; గరిడీ మధ్యలో మద్దెల, తాళాలు, ఆర్మోనియం మొదలయిన వాద్యాల 

వాళ్ళు కూర్చుంటారు. తప్పెట, వీల్టు (ఫ్రూట్) వాయించేవారు నిల్చొనే ఉంటారు, 

జట్టు నాయకుడు గరిడీ చుట్టూ లోపలి భాగాన తిరుగుతూ, పాటలు పాడుతూ ఆట 

గాళ్ళ పొరపాట్లను సవరిస్తూ, ఉసెత్తులో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించే ఉత్సాహభరిత 

మైన కేకలువేస్తూ, ఎగురుతూ అందరికీ ఉత్సాహం ఇచ్చేరీతిలో చరిస్తూ ఉంటాడు, 

ఈ గరిడీ చూడడానికి ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఆటగాళ్ళంతా రంగుల పూల 

మాలలు ధరిస్తారు. మధ్యమధ్యలో రంగు రంగుల కుంకుమలు, పలురంగులతో 

కూడిన రంగుకాగితాల ముక్కలు చల్జుతుంటారు, ఉక్సవ సమయంలో క్యరలకు 
గజ్జెలు, అందెలు కడతారు. కాళ్ళకు గజ్జెలు కట్టుకుంటారు. ఈ గజ్జెల సవ్వడితో 

పాటు వాద్యాల సమ్మేళనంతో కూడిన ధ్వని విశేషంగానూ వినడానికి ఇంపుగానూ 

ఉంటుంది, కోలాట కర్రల సవ్వడి ఈ ధ్వనిలో కలిసిపోతుంది. ఉత్నవ సమ 



కోలాటస్వ రూపం 27 

యాల్లో గరిడీ వేసిన (పదెళం ఐదారు రోజులదాకా ఆందంగా ఉంటుంది. ఏ సమ 

యాల్లోని ఆటకైనా ఇరవై నుంచి నలబై దాకొ (ఆంటే పదినుంచి ఇరవై ఊద్దీల 

దాకా) ఉండవచ్చు. అంతకు మించితే బాగుండదు. 

ఉది ; 

ఉద్ది అనే పదానికి జత, సమానులగు వారి సముదాయం, జట్టు, సాంగత్యం, 

చెలిమి అని అర్థాలున్నాయి. ఉట్టి అనే పదం దీని రూపాంతరం. జత, జంట 

అనేవి పర్యాయపదాలు, ఉద్ది అనేది బాల క్రీడా విశేషమని నిఘంటువులు 

వక్కాణిస్తున్నాయి. ఈ పదం విశేషంగా కూడా చెప్పవచ్చు. అపుడు (పతి 

స్పర్థి, ఎదిరి, ఫోటీవాడు, సమానము, సాటి, జంటగా నున్నది. 66 ఆనే అర్థాలు 

చెప్పవచ్చు. ద్వంద్వం, ద్వయం ఆనీ, పోటి అనీ? ఇంకా అర్థాలున్నాయి. 

కోలాటంలో ఇలాంటివి కొన్ని ఉద్దులు ఉంటాయి. ఉద్దిలోని వాళ్ళను డఉద్ధికాళ్ళు 

ఆంటారు. ఏక వచనంలో ఉద్దికాడు అని అంటారు. అంటే జతకాడు, చెలికాడు, 

మి[తుడు అని అర్థాలు. ఈ ఉద్దికాళ్ళందరిపైన ఒక నాయకుడు ఉంటాడు. 
ఆతనిని పెన్నుద్ది ఆంటారు. పెను -[- ఉద్ది---పెన్నుద్ది, పోటీ చేయువారి 

నాయకుడు.6 ఇతర (క్రీడల్లో రెండు జట్లు, రెండు జట్లకు ఇద్దరు పెన్నుద్దులు 

ఉంటారు. కాని కోలాటంలో జట్టు ఆంతటికి కలిపి ఒకే పెన్నుద్ద ఉంటాడు, 

అతనినే మనం జట్టు నాయకుడు అంటున్నాం. పెన్నుద్ది సలహా మేరకు అందరూ 

ఉద్దులుగా ఏర్పడతారు. ఈ పద్ధతినే “ఊద్దించు = పోటీచేయు,  |పతిస్పర్థించు, 

ఉద్దులుచేయ,” “ఉద్దిగొను = జతగూడు,” ఉద్దిచేయు = జతచేయు, కూర్చు”* 

అని అంటారు. పిల్లల ఆటల్లో గూడ ఇద్దరిద్దరు ఒక్కొక్క ఉద్దీగ పరిగణించడం 

అలవాటుంది. |పాచీన కావ్యాల్లో “ఉద్ది అనే పదంతో (ప్రయోగాలు కన్పిస్తాయి. 

జట్టు నాయకుని ఆజ్ఞమేర కే కోలాటంలో ఈ ఊఉద్దిలు ఏర్పడడం, విడిపోవడం 



శే 
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జరుగుతుంది. ఉద్దులుగా ఏర్పడిన తర్వాతనే కరలు కలపడం మొదలు 

"పెడతారు. ఆంటే, ఆట ఆడటం మొదలుపెడతారు. 

కోలాటక (రలు : 

కోలాటానికి మూలాధారం కోలాట క (రలు, పేరుగూడ క (రల మూలంగా 

వచ్చిందే. కోలలతో ఆడే ఆట అని అర్థం. కోలాటం ఆడే ఆటగాళ్ళందరికి 

రెండు రెండు క[రలు ఆవసరం. రెండు కర్రలు రెండు చేతుల్లో ఉంటాయి, 

క[రలు దాదాపు పద్దెనిమిది అంగుళాల పొడవు, ఒకటిన్నర అంగుళాల నుంచి 

రెండున్నర ఆంగుళాల వరకు వ్యాసం కలిగి ఉంటాయి. కొందరు గిర కకు?0 

వాడి తీసి వేసిన క[రలను కోలాట క కరలుగా వా వాడుతారు, వీటితో కోలాటం వేస్తే 

వచ్చే ధ్వని వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది. మంచి బలమైన, చెవగలిగిన కర 

లనే గుం|డంగా సంగడి పట్టించి (చి|తిక పట్టించి ) గిరకకు వాడుతారు కొందరు 

కోలాట క|రలు (పత్యేకంగా తయారు చేయిస్తా రు. ఈ క[రలకు ముఖ్యంగా 

బిల్లుడు, సం్మడ, ఏపె, రేం, నర్హంగి, టేకు, ఏగ మొదలయిన కొయ్య జాతి 

కర్రలను చ్మీతిక పట్టించి వాడుతారు. చేవబయటపడి అందంగా ఉంటుంది. 

కొందరు ఎరుపు, ప పసుపుపచ్చ, ఆకుపచ్చరంగులు క[రలకు రంగులు ఒక దాని 

తర్వాత మరొకటిగా కట్టు కట్టుగా వేసారు వీటిని చెక్క_సని చేసేవారు తయారు 

చేస్తారు. క కరకు పిడివద్ద చిన్న రేగుపండు పరిమాణంలో ఉండే గజ్జెలు కడతారు. 

ఈ గజ్జెల మధ్యలో ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల వూలుతో కుచ్చులు కుచ్చులుగా 

కడతారు. కొందరు పిడివద్ద రెండు వైపుల అందెలు కడతారు. అందెను కరకు 

దూర్చి ఎరుపు, ఆకుపచ్చ వూలు దారంతో జాలపోస్తారు దానికి వూలు కుచ్చులు 

కూడా కడతారు. కొందరు పిడికి ఒక వైపునే అందె న వేస్తారు. పిడి ఆంటే కర 

పట్టుకొనే భాగం పట్టుకోడానికి అనుకూలంగాను నడుమ పల్లంగా ఉండి ముందు 

వెనుకలు ఉబ్బెత్తుగా కట్టు ఊంటాయి. అందెగాని, గడ్జెలుగాని కోలాటం ఆడే 

సమయాన ఇంపైన ధ్వనిని ఇస్తాయి. ఈ పిడినే కాయ అని ఆంటారు. ఇట్లా 

అలంకరణ చేసిన క్యరలను ఉత్సవ సమయాల్లోని ప్రదర్శన రోజే వాడుతారు. 

70. (పత్తిలోని గింజలనుంచి దూదిని వేరు చేసే సాధనాన్ని గిరక అంటారు. 

పల్నాటి సీమలోని |గామాలలో గిరక దాదాపు అన్ని ఇండ్లలో ఉంటుంది 
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ఆట నేర్చే సమయాల్లో గాని, ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే కోలాటంలో గాని ఈ 

క్యరలు వాడరు. నేర్చే సమయాల్లో తుమ్మ, వేపు చింత క[ర్రలు వాడుతారు, 
ఇంకా దిరిశెన, కుందురు, పులిచింత, దంతె మొదలయిన కొయ్యజాతి క[రలను 

కూడా ఆయా పాంతాల్లో సులభంగా దొరికే వాటితో వేస్తారు. ఉత్సవ సమ 

యంలో క|రల శబ్దం వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది. ఊసెత్తులో ఈ శబ్దం 

వినడానికి ఇంపుగా ఉంటుంది. ఎత్తుగడలో కోలాటం వేసే విధానం నెమ్మదిగా 

ఉంటుంది. కొబట్ట ఇచ్చుట క్యరల ధ్వని మరొక రకంగా ఉంటుంది. 

ఎత్తుగడ : 

ఆట మొదలుపెళ్టు పద్ధతిని ఎత్తుగడ అంటారు. అంటే జట్టు నాయకుని" 

ఆజ్ఞమేరకు ఆటగాళ్ళంతా వలయంగా ఏర్పడడం, తర్వాత ఉద్దులుగా ఏర్పడడం 

జరుగుతుంది. అపుడు జట్టు నాయకుడు గణపతి స్తవం, స్థానిక దేవతల (పార్ధన, 

భార తదేశాన్ని, జాతీయ నాయకులై న జాతిపిత, తదితర నాయకుల పేర్లు చెప్పి 

ఆట గాళ్ళచెత “జే కొట్టసాడు. అది ఈ కింది పద్ధతిలో జరుగుతుంది, 

జ, నా :- మాచెర్ల చెన్న కేశ వస్యామికి- 

జ =  జెయ్ - 

జ. నా ఏ= కారెంపూడి అంకమ్మకూ- 

జ := జెయ్ 

జ. నా:  భారతమాతకూ- 

జ = తజెయ్ు 

జ. నా ;= గాంధీతాతకూ- 

జ = జెయ్ 

జ. నా ;- జవహర్లాల్ నెహూకూ- 

జ: జెయ్ 



§0 పలా ఎటిసీమలో కోలాటం 

తర్వాత జటులోని= 
లట 

ఒక ఆటగాడు |= కోలన్న పంతులుకూ- 

జి జెయ్, అని జే కొడతారు, కొందరు కోలన్న పంతులు శ్రీ eee vee 

అని పేరుకు “జే కొడతారు. అపుడు జట్టు నాయకుడు (ప్రార్థన గేయం పాడి, 
ఆటను మొదలు పెడతాడు, ఈ ఆటను మొదలు పెట్టడానికి “ఇట్టయ్యకు, 
ఇట్త్రయ్యకు, ఇట్తయ్యకు” అని అంటూ “ఇ ప్రయ్యకు తాద్ధిమి” అని చెప్పగనే 

ఆటగాళ్ళంతా ఆట మొదలుపెడతారు, జట్టు నాయకుడు వారి ఆటతో పాటే పాట 

మొదలుపెడతాడు. ఇట్టా ఆట, పాట ఒకేసారి మొదలు పెట్టడాన్నే “ఎత్తుగడ' 
అంటారు. ఈ ఎత్తుగడనే పలుచోట్ట పలురకాలుగా వాడుతారు. “కిట కిట త- 

రునుత, కిటకిటత- రునుతా, కిట కిట తయ్యకు తాద్ధిమి” ఆని కొందరూ; “కిట 
కిట తయ్యకు, తయ్యకు, కిటకిట తయ్యకు, తయ్యకు, ఇట్రయ్యకు తాద్ధిమి” అని 

కొందరూ ఆట మొదలుపెడతారు. కొందరు ఎత్తుగడతో [ప్రార్ధన గేయం మొదలు 
పెడతారు. ఎత్తుగడతో మొదలయిన ఆటను నెమ్మది నెమ్మదిగా వేస్తూ వెగం 

పెంచుతారు. పాట పూర్తి కాగానే ఒక సంవాద గేయాన్ని పాడుతారు. సంవాద 

గేయంలో చరణంలోని ఒక మాటను జట్టు నాయకుడు, చర ణంలోసని మరొక 

మాటను ఆటగాళ్ళు పాడుతారు. అపుడు ఆటనుగూడ వేగం పెంచి ఉఊసెత్తులో 
ఆడుతారు. 

ఉ'సెత్తు : 

ఊసెత్తు అంటే రెండో కాలంనుంచి మూడో కాలానికి వెళ్ళడం. ఊసెత్తు 

(చఉసి -- ఎత్తు) ఆంటే అప్పటివరకు నెమ్మదిగా వేస్తున్న ఆటగాళ్ళు ఒక్క 
మారుగా హుషారుగా ఎగురుతూ, పాట పాడుతూ, పాట కనుగుణంగానే అడుగులు 

వేస్తూ వేసే కోలాటం. దీనికే “ఉసీ, దుడుకు, త్వరితం” అనే పేర్లు ఉన్నాయి, 

ఉసెత్తులో కొంతసేపు ఆట ఆడించిన తర్వాత ఆటను ముకాయించి మరొక 

కోపుతో ఆటను మరలా మొదలుపెడతారు. ఒకొక. కోపులో వరుసగా 

నాలుగైదు పాటలు పాడేవారు ఉసెత్తు తర్వాత నెమ్మదిగా వేస్తూ మరొక పాటను 

పాడుతూ మరలా ఊఉ సెత్తులో ఆడుతూ, పాటను అందుకుంటూ ఆడుతుంటారు, 

ఇట్లా ఒక్కొక్క కోపులోనే కొన్ని పాటలు పాడిన తర్వాత ఆటను ముకాయించి 

మరొక కోపు మొదలుపెడతారు. పూలు, బుక్కాయి, కుంకుమ, రంగు కాగితా 



కోలాటస్వరూపం . ఫ్రే " 

ల్హాంటివి కోలాటం ఉసెత్తులో వేసేటప్పుడు ఉల్టాసంగా చల్లుతారు. ఇవి కోలాటం 

వేసే వారికి హుషారు నిస్తాయి. చూసే (పేక్షకులకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. జట్టు 

నాయకుడు, తప్పెట వాద్యగాడు మొదలయినవారు ఉసెత్తులో వేసే కేకలు, 

ఎగిరే గంతులు చూసే _పేక్షకులకు ఒళ్ళు గగుర్పొడుస్తుంది. వారి ఉల్లాసపు 

కేకలకు _పేక్షకులు సహితం జట్టులో కలసి కాలు కలిపి ఆట ఆడాలనిపిస్తుంది. 

ఉసెత్తు ఆట ముకాయింపు చరణంతో సమా పం. మరలా మరొక కోపులో 

ఒకటి రెండు పాటలయిన తర్వాత మరలా ఉసెత్తు, మరలా ముక్తాయింపులు 

ఉంటాయి. 

ముకాయింపు : 

దీనికి మరొక పేరు ఆట తెగ గొట్టడం. దీనికి దాదాపు “ఇట్రయ్యకు 

తద్దిమిత్త' అనే చరణాన్ని గాని, “కిటకిట తయ్యకు తద్ధిమిత్త” అనే చరణాన్ని, 

గాని వాడుతారు. ఈ చరణాన్ని ముకాయింపు చరణం అంటారు. తరాషత 

మరొక ఎత్తుగడతో మరొక పాట. మరలా ఉసి, తర్వాత ముక్తాయింపు. ఇట్లా 
కోపు కోపుకి ఎత్తుగడ, ఉసెత్తు, ముకాయింపులు ఉంటాయి. 

చల్తేవస్తువులు : 

ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే కోలాటానికి ఏమీ చల్చరు. కాని ఉత్సవ సమ 

యాల్లోని [పదర్శనలకు పూలు, బుక్కాయి, కుంకుమ, రంగు కాగితాలముక్కలు, 
గంధం, వసంతం మొదలయిన వస్తువులు చల్చుతారు. ఇవేకాకుండా అత్తరు, 

పన్నీరు లాంటివి చల్లేవారున్నారు. అంటే (పదర్శకుల తరపున కొందరు ఉల్టా 
సాన్ని కలుగజేస్తూ అప్పుడప్పుడు చల్లే వస్తువులు ఇవి. పిడికెడు గంధం గాని, 

పిడికెడు బుక్కాయి గాని, పిడికెడు కుంకుమ గాని తీసికొని పెకి చల్దాడంటే జట్టు 
ఆందరికీ చుట్టుకుంటుంది. జట్టు అంతా కోలాటం పూర్తయ సమయానికి కుంకుమ 

గోతాల్లో (సంచులలో) ముంచి తీసినట్టు కనుగొనడానికి వీలులేనంతగా రంగులతో 
నిండిఉంటుంది. ఈ వస్తువులు చల్చుతుంటే కోలాటం ఆడే ఆటగాళ్ళకు మరికొంచెం 

ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. ఈ చల్ల వస్తువులు సామాన్యంగా ఉ సెత్తులో చల్లుతారు. 

కోలాటం ఆడిన తర్వాత ఐదారు రోజులదాకా గరిడి వేసిన చోటంతా అందంగానే 

ఉంటుంది. ఈ వస్తువులవర్ణ ముఖ్యంగా ఉల్లాసం పెంపొందుతుంది. (పతి కోపుకు 

ఉసెత్తులో ఇవి చల్లుతారు. 



తివి పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

కోలాట సమయాలు : 

కోలాటం ఆడే సందర్భాలనుబట్టి కోలాఓ సమయాలు రెండుగా చెప్పవచ్చు: 

1. ఉత్సాహ సమయాలు, 8. ఉత్సవ సమయాలు, 

ఉత్సాహ సమయాలు దాదాపు రా|తులందే ఉంటాయి. ఉత్సవ సమయాలు 

ర్మాతులుగాని, పగళ్ళుగాని ఎప్పుడయినా ఉండవచ్చు. పగలెల్ల శ్రమించి, తమ 

శమను మరచి, ఉల్లాసాన్ని కలిగించే చల్లని గాలికి, తెల్లని వెన్నెలకు కోలాటం 

వేస్తుంటారు. [శ్రామికులకు తీరిక సమయాలై న ర్యాతి వేళల్నే ఎన్నుకుంటారు. 
పూర్తిగా నేర్చుకున్న తర్వాత వెన్నెల రోజుల్లో అప్పుడప్పుడు వేస్తుంటారు. ఇవి 
ఉత్ప్సోహ సమయాలు. ఈ సమయాల్లో ఆటగాళ్ళకు గాని, క రలకు గాని, గరిడికి 

గాని అలంకరణలు ఉండవు. ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే కోలాటం _పదర్శన 
కొదు. చూసే |పేక్షకులు తక్కువ. 

ఉత్సవ సమయాల్లో వేసే కోలాటానికి అన్ని రకాల అలంకరణలతో 
సాధ్యమైనన్ని వాద్యాలతో గరిడీకి దిగుతారు. దాదాపు డిశెంబరుకు వర్షాలు వెనుకు 
పట్టడం, అచ్చటనుంచే పండుగలు మొదలవడం కోలాట |పదర్శనలకు మంచి 

అనుకూల వాతావరణం. దాదాపు (పతి పండుగకు కోలాట (పదర నలు 

ఉంటాయి, సంక్రాంతి, మహాశివర్యాత్రి, ఉగాది, (శ్రీరామనవమి, దసరా, గణపతి 

ఉత్సవాలు, రంజాన్, కిస్ట్మస్ మొదలయిన పండుగలకు వేస్తుంటారు. ఇంకా 

తిరుణాలలు, కొ_పులు, వేడుకలు, జాతరలు, పండగ ఊరేగింపులు, రాజకీయ 

నాయకుల ఊరేగింపులు, ఎన్నికల ఊరేగింపులు, - కుంకుమ బండ్లు మొదలయిన 
సందర్భాల్లో కోలాటం వస్తుంటారు. ఈ సమయాల్లో (ప్రదర్శనలు (పత్యేక 

ఆలంకరణలతో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఉత్సవ సమయాల్లో వేసే కోలాటంలో 

సుగంధ (దబ్యాలైన. గంధం, బుక్కాయి, కుంకుమ, వసంతం, పూలు, రంగు 

కాగితాల ముక గ్రాలు మొదలయిన వస్తువులు ఆనుకూలాన్ని బట్టి చల్లుతుంటారు, 

ఉత్సాహభరితమైన ఈ ఆటను చూడడానికి కుల, మత భేదాలు లేకుండా అందరూ 

వస్తారు. ఆనందానికి వర్ణభేదం ఉండదు గదా! అయితే ఉత్సాహ సమయాల్లో 
వేసే కోలాటానికి ఆందరూ రారు. దాదాపు (శ్రామిక వర్గానికి చెందిన బాలే 

వస్తుంటారు. ఉత్సాహ సమయం గాని, ఉత్సవ సమయంగాని ఏడెనిమిది కోపులు 



కోలాటస్వరూపం లిల్లి 

వేసేటప్పటికి ఆటగాళ్ళు పూర్తిగా అలసిపోతారు కాబట్టి ఆటను ముగిస్తారు. 

కోలాటంలో కోపుకి కోపుకీ తేడా ఉంటుంది. 

కోపు : 

కోపు అనేది దేశ్య శబ్దం. విశేష్యం. దీనికి “నాట్యము, నాట్యము 
తీర్పు", "1 'నాట్యగతి భేదము, ఆట,'2 “నాట్యగతి విశేషము" అనే అర్థాలు 

న్నాయి, అంటే కోలాటంలో వివిధ రకాల గతిభేదాలుంటాయి. ఇట్టి గతి భేదాలనే 

కోపులు ఆంటారు, కోలాటం పాటలను కొప్పు అని పిలుస్తారని నాగుల రాజేశం 

గౌడ్ గారన్నారు.” కాని అది అంత సమర్థనీయంగా కానరాదు. కోలాట గతి 
భేదాలను మాత్రమె కోపులు ఆంటారు కొని పాటలను. కోపులు ఆంటానికి ఆధారం 

కనిపించదు. ఐతే కొన్ని కోపుల పేర్ద పాటల్లోని మొదటి చరణాలను బట్టి 

ఏర్పడే మాట వాస్తవమే. పాటలోని మొదటి చీరణంతో గాని, సారాంశాన్ని బట్టి 

గాని ఎర్బడతాయి. ముఖ్యమైనవి పది లేక పన్నెండు కోపులు నేర్పుతారు. ఇంకొ 

ఎన్నో కోపులు తెలిసినా ముఖ్యమైన కోపులు వెసి కోలాట [(షదర్శన ముగిస్తారు. 

ఆ కోపుల్లో.. 

(పార్థ న కోపు 

ఉట్టి తిరుగుడు కోపు 

వరగ త్తెర కోపు 

కృష్ణ కోపు 
చెలియ కోపు 

కంస కోపు 

జడ కోపు 

భారత కోపు 

71. ఆదీ, 280 

72. ఆ.వా, 1-407. 

78. ఆనం కో, 180. 

74. (స్రవంతి, మే, 1978, 
PK.8 



ల్ర4 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

9. భామ కోపు 
10. లాలి కొోప్ప 

11. లంకె కోపు 

12. కలువరాయ కోపు _ మొదలయినవి ముఖ్యమైన కోపు 
లుగా వాడుక. 

వరాలు : 
శ్ 

కోలాటంలో దాదాపు (బాహ్మణ, వైశ్య కులాలవాళ్ళు చాలా తక్కువగా 

పాల్గొంటారు. ఇతర కులాల్లోని ప్రజలు దాదాపు ఆందరూ పాల్గొంటారు. తెలగ, 
ముతరాసు, పెరిక, రెడ్డి, కంసాలి, తొగట, చాకలి, మంగలి, మాదిగ, మాల, 

కమ్మరి, కుమ్మరి, కమ్మ మొదలై న కులాలవారు పాల్గొంటారు. నా సేకర ణలో 

కోలాటం నేర్పే జట్టు నాయకుల్లో ఎక్కువ మంది వెనకబడిన తరగతుల కులాల 

వాళ్ళే ఉన్నారు. ఉత్సాహ సమయాల్లో వేసే కోలాటానికి _పేక్షకులు తక్కువ. 

ఉత్సవ సమయాలో వీరు వారనకుండా అందరూ చూస్తుంటారు. ఉత్సాహ సమ 

యాల్లో వేసే కోలాటం దాదాపు ఊరు వెలుపలనో, లేక మెదానం గల ఏదో 

బజారులోనో ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. 

ఇట్లు కోలాటం ఇరవై నుంచి నలభై మంది ఆటగాళ్ళతో ఒక జట్టు నాయ 

కుని ఆధీనంలో (పార్థ న గేయంతో మొదలయి ఎత్తుగ డ--ఉ సెత్తు--ముకాయింపుల్లో 

ఒక్కొక్క కోపు వేస్తూ, ఒకొక్క. [(పదర్శనలో కొన్ని కోపులు వేస్తూ ఆటను 

ముగిస్తారు. బాగా వెనుకబడిన [పాంతాల్లో ఈ కోలాటం ఇప్పటికీ కన్పిస్తుంది. 

కోలాటపు ఉనికి జానపదుల్లో, జన సామాన్యపు నిత్యజీవనంలో ఒక భాగంగా 

ఉత్సవాల్లో నేటికీ నిలిచి ఉంది. 



రెండో 

అధ్యాయం 



| ప్రాచిన ఆకరాలు : కోలాటం (పని 

కోలాటానికి పురావస్తు నిర్మాణాల దృష్టిలోను, (పాచీన సాహిత్యపరం్త ౮ 

గాను, చరి[తకారుల ఉద్ధర ణల ముఖంగాను పరిశీలిస్తే ఆధారాలు లభిస్తాయి. వాస్తు 

నిర్మాణాల్ని, సంస్కృత - తెలుగు సాహిత్యాల్నీ, చరి|తకారుల  ఉద్ధరణల్నీ 

(కమంగా పరిశీలిద్దాం, 

పురావస్తు నిర్మాణాలు 

కోలాటానికి పురావస్తు నిర్మాణాల్లో కీ. శ. 7౪ తాబ్బంనుంచి ' 'ఆధారాలు 

కన్చిస్తున్నాయి. పల్లవుల కాలంలోని మహాబలిపుర దేవాలయం పె పన. ఉన్న చితా 

ల్లోను, తూర్పు చాళుక్యుల కట్టడాలైన బిక్కవోలు, (దకారామం, సామర్లకోట, 

పట్టడకల్ , విజయవాడ సమీపంలోని జమ్మి దొడ్డి మొదలయిన (పదేశోల్లోను, 

దేవాలయ కుడ్యాల పెన ఉన్న చి త్రాల్లోను, పాహయుల తర్వాతికాలంలో నిర్మించ 

బడ్డ మాచర్రలోని వరభ్యదాలయం గోడల పైన ఉన్న చ్మితాల్లోను, కాకతీయుల 

కట్టడమైన 'రామప్పగుడిమీద ఉన ద్వ చితాలలోను, విజయనగర రాజులకాలంలో 

నిర్మెంచబడ్డ శ్రీశైలం, హంపి, తాడిప(తి, నెల్లూరు మొదలయిన దేవాలయ 

కుడ్యాల పెన ఉన్న చితాల్లోను కోలాటం బొమ్మలు కన్పిస్తాయి. 

పల్ల వులు = మహాబలిపురం : 

పల్లవులు - అనేకులు ఆంధ దేశాన్ని పరిపాలించారు. వారిలో కళా 

(పియులు; విద్యా పోత్సాహకులు, నాట్యపోషకులు ఉన్నారు. ఈ రాజులు 

కట్టించిన జేఫాఅయాల మీద వీరి కళారాధన చిహ్నాలా అన్నట్టు శిల్ప సంస్కృతి 

కన్నిస్తుంది, ప్రల్లవుల కాలంలో వెలసిన మహాబల్తిప్తర శిల్పాలు [పపంచ |పసిద్ధి 

పొందాయి. ఈ కట్టడాలు క్రీశ. 680 నుండి 660 దాకా కాంచీ పట్టణం రాజ 

ధానిగా పల్లవ సా్మామాజ్యాన్ని. పాలించిన మొదటినరసింహవర్శ్మ' కాలంలో 

నిర్మించబడ్డాయి. మహాబలిపురానికి పూర్వం “కడలి = మలై -తల-శయనం' అని 

పేరుండేది. అంటే సము[ద సమీపస్థ 'భర్యతం అని ఆర్భం: సము(డ్రంతో' చేపలు 



ఫీ పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

పట్టి జీవించే బెస్తల పల్లె ఆది. మొదటి నరసింహవర్మ ఆ (ప్రదేశాన్ని చూసి, 
అచటి (పకృతి సౌందర్యానికి ముగ్గుడె, ఆ పల్లెను రేవు పట్టణంగా తీర్చి దిద్దాడు. 

అతనికి, 'నుహామల్ల' అని బిరుదు ఉంది. తన బిరుదు ననుసరించి ఆ “కడలి - 

మలై -తల-శయనంికు 'మహామల్ల పురము అని నామకరణం చేశాడు. దానికి 

(కమంగా వాడుకలో “మామల్టపురం, మహాబలపురం, మహాబలిపురం! అనే 

రూపాలు ఏర ఎడ్జౌయి. ఇచటి కట్టడాల పె పలురకాల చితాల శిల్పాలున్నాయి. 

వీటిలో కోలాటం వేస్తున్నట్టున్న శిల్పం కూడా ఉంది. కోలాటానికి పురావస్తు 

నిర్మాణ ఆధారాల్లో ఇదే మొదటిదని చెప్పవచ్చు. 

పశ్చిమ చాళుక్యులు : 

పశ్చిమ చాళుక్యుల కాలంలో వికసించిన పట్టడకల్ లోని దేవాలయ 

కుడ్యాల_పై కూడా కోలాటం బొమ్మలున్నట్టు చెబుతారు. ఇది |పస్తుతం బాదామి 

తాలూకా, బీజాపూరు జిల్లా, బొంబాయికి* చెంది ఉంది. ఇచ్చుట పాపనాథ దేవా 

లయం, విరూపాక్ష దేవాలయం ఉన్నాయి. విరూపాక్ష దేవాలయం క. శ, 740 

(పాంతంలో నిర్మాణం జరిగినట్లు చార్మితక పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. 

తూరు ఎ చాళుక్యులు : 

పల్లవుల తర్వాత తూర్పు చాళుక్యుల శిల్పం సాగరాంధ (ప్రాంతాల్లో 

కన్పిస్తుంది. 

గుణగ విజయాదిత్యుడు క 

., తూర్పు చాళుక్యుల్లో గుణగ విజయాదిత్యుడు (కి. శ. 848-891] 

నిర్మించిన దేవాలయాల్లో నేటి తూర్పుగోదావరి మండలంలోని బిక్కవోలులో 

భీమేశ్వరాలయం ఒకటి. ఆ దేవునికి విజంయాశ్వర మహాదేవుడని (Bijayiswara 

సంగ్రహాంధధ విజ్ఞాన కోశము, 7-12శి, ' 
Traditions of Indian Folk Dances, p. 27. 

(బది, 

Imperial Gazetteer of India, XX.79, ఫాం యి గా! 



(పానీన ఆకరాలు ! కోలాటం (ప్రసక్తి 89, 

Mahadeva) చీరు కూడా ఉంది.” ఈ దేవాలయం మీది శిల్పాల్లో కోలాటం 

శిల్చం ఉంది, 

మొదటి చాళుక్య భీముడు: 

గుణగ విజయాదిత్యుని తర్వాత మొదటి చాళుక్యభీముడు | కీ. శ. 892= 
922] |దశారామం, చాళుక్య భీమవరం, చేబోలులలో భీమేశ్వరాలయాలు కట్టిం 
చాడు,” ఈ చాళుక్య భీమవరం పస్తుతం సామర్టకోటలో కలసిపోయింది.! 
ఈతడు కట్టించిన (ద్రక్షారామం; చాళుక్య భీమవరాల భీమేశ్వరాలయాల కుడ్యా 
లె ఉన్న చిత్రాల్లో కోలాటం బొమ్మలు కూడా. ఉన్నాయి. 

చాళుక్యుల కాలంలో విజయవాడ వద్దగల జమ్మి దొడ్డిలో వెలసిన దేవా, 

లయపు కట్టడాలపై ఉన్న శిల్ప కళాఖండాల్లో కోలాటం బొమ్మలు ఉన్నాయి. 

ఈ దేవాలయం (క్రీశ, 9, శ తాబ్బంలో నిర్మించబడినట్టు చరిత పరిశోధకులు 

నిర్ధారించారు. 10 ~ 

వీరభ ద దేవాలయం : మాచెర్ల : 

చాళుక్యుల కాలంలో హైహయులు కోన మండలాన్ని పాలించారు. వీరు 

చాళుక్య చోళులకూ, వెలనాటి చోళులకూ లోబడి పాలించినరాజులు, వీరి శాసనాలు 

కి. ఈ. 1112.1206 లలో కనిపిస్తున్నట్లు చెబుతారు. .వీరిలో పల్నాటి యుద్ధం 

[క. ఈ. 1178-1182])తో11 [పశ స్తికి వచ్చిన నలగామరాజువద్ద మంతిగా 

5. Andhra pradesh Government Archeological series 

No. 19, ఇతి. : 

6 సమ్మగాంధ సాహిత్యం, 1-98. | 

T. Eastern Chalukyan Temples of A.P., p. 2. 

8. ఆం|ధ| పదేశ్ దర్శిని, పు. 679. 

9, ఆం|ధనాటక రంగ చరిత, పు. 42, 

10. Temple Sculpture of Andhra Pradesh, 9. 16. 

11. _ పల్నాటి వీరచరిిత. పథమ భూమిక, పు. 26. 
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చేరిన నాగమ్మ మాచర్షలోని వీరభ| దాలయం కట్టించిందని కొందరు చెబుతారు, కాని. 
ఆధారాలు కన్పించవు, మాచర్హకు వాయవ్యదిశలో చం్రదవంక నదిఒడ్డున దాదాపు 

నూరు మీటర్ల దూరములో బహ్మనాయనిచే నిర్మింపబడినట్టు వాడుకలో ఉన్న 

చెన్న కేశ వాలయం ఉంది, దానికి దక్షిణ (పక గ్రాన పీరభ్ర [దాలయం ఉంది. ఈ 

రెండు దేవాలయాలకు ఒకే వెలుపలి (పొకారం ఉంది. లోపలి [పాకారం తూర్పు 

ద్వారానికి ఎడమపక్క వెలుపలివై పునగల (పాకార కుడ్యం పె కోలాటం బొమ్మలు 

ఉన్నాయి. వివిధ భంగిమల్లో కోలాటం వేస్తున్న స్రీమూ_ర్తి చిత్రాలు చెక్కబడ్డాయి. 

ఇదే ప్రాకారం ఉత్తరదిశలో వెలుపలివై పున కొన్ని కోలాటం వస్తున్న స్రీమూ ర్తుల 

రేఖాచిత్రాలు ఆసంపూర్ణంగా గోచరిస్తాయి, 

కాకతీయ చ|కవర్తులందరిలోను కడు కిర్తి గడించిన గణపతి దేవుడు 

[క్రీ. శ. 1199-1261] కళాభిమాని. నృత్తరత్నావళి కర్త జాయప సేనాని 
ఈతని కాలం వాడే. ఈ గణపతి దేవుని సేనాని, మంతి ఆయిన రేచర్చ రుద 

దేవుడు కి. శ, 1218లో కట్టించిన రామప్ప దేవాలయ కుడ్యాల మిద ఉన్న 

శిల్పసంపద |పసిద్ధి చెందింది. 12 జాయప "సేనాని నృత్తరత్నావళిలో లక్ష్యలక్షణ 

సమన్వయంగా పేర్కొన్న అనేక నృత్యభంగిమలకు రామప్పదేవాలయం (ప్రత్యక్ష 

[పమాణంగా శిల్పించబడిందా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది, ఈ దేవాలయంలో 

కోలాట భంగిమలు గల చ్మితాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. 

విజయనగర రాజులు ; 

విజయనగర రాజులు [కీశ, 18906 నుంచి 1567 వరకు విజయనగర 

సామాజ్యాని ఎ పాలించారు. ఈ రాజుల కాలంలో నిర్మితమైన దేవాలయపు 

క ట్టడాల్లో 33 శ్రీశైల మల్లికార్జున దేవాలయ కుడ్యాల పెననూ, హంపి దేవాలయ 

కుడ్యాల పెనను ఉన్న శిల్చిసంపదలో కోలాట బొమ్మలు కూడా ఊన్నాయి. 

తాడిష్మతిలో ఏర నరసింగరాయల ఆదేశానుసారం ఆయన మంతి సాళువ 

12. ఆం|ధనాటక రంగచరిత, పు. 98, 94. 

19. Select Vijayanagar Temples cf Rayalaseema, p. 69, 
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తిమ్మయ్యగారు కశ, 1509 సంవత్సరంలోగా రామలింగేశ్వర స్వామి దేవా 

లయానికి కట్టించిన భోగమంటపం, గోపురం పాకారాల్లోని శిల్చాల్లో కోలాటం! 

వేస్తున్నట్టున్న శిల్పం ఉఊంది. వెల్లూరు దేవాలయ కట్టడాల్లోని శిల్చాల్లోనూ 

కోలాటం శిల్పం ఉంది, 

ఇట్లు కళాపోషకులు, చర్మిత |పసిద్దులు, [ప్రాచీన రాజులైన పల్లవులు, 

చాళుక్యులు, హైహయుల తర్వాతి శె వులు, కాకతీయులు, విజయనగరరాజుల 

కట్టడాల పె ఉన్న శిల్చాల్లో కోలాటం బొమ్మలు కన్పిస్తాయి, 

సంస్కృత సాహిత్యం : 

సంస్కృత సాహిత్యంలో కోలాటం అనే పదానికి పర్యాయవాచకాలై న 

దండరాసకం, హల్రీసకం పదాల [పస క్తి కన్పిస్తుంది. దండి-కావ్యాదర్శం, 

శారదాతనయుడి భావ్యపకాశం, జాయప సేనాపతి నృత్తరత్నావళి, విద్యానాథుని 

సాహిత్యదర్పణం మొదలయిన కావ్యాల్లోనూ, శబ్దకల్ప|దుమమ్లోను వీటిని 
గమనించవచ్చు. 

దండి.కావ్యాదర్శం ; 

దండి [క్రీశ 6 శతాద్దీ | తన కావ్యాదర్శంలో కావ్యభేదాలను = | 

“లాస్యచ్చలిత శంపాది (పేషార్థమ్ ఇతరత్ పునః 

శ్రావ్యమే వేతి సెషాఒపి ద్యయీ గతిరుదాహృతా॥[” 1 

అని రెండు రకాలుగా పేర్కొన్నాడు, ఇందులో లాస్యం, చలితం, 

శ ంపాదులు దృశ్యాలు. ఈ శ్లోకంలోని 'ఆది” శబ్దంతో తాండవం, హల్టీసకం, 

రాసకం మొదలయినవి (గంహించాలని వ్యాఖ్యాత ఆచార్య (శ్రీరామచం[ద మశ 

పేర్కొన్నారు. ఇదీ వ్యాఖ్య 'మ్మాతమే కాని దండి హల్టీసకం అనే పదాన్ని 

స్పృశింపలేచు. మి శ గారు-- 

14. జానపద కళాసంపద, పు. 6. 

16 కావ్యాదర్శం, 1-89, 
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“మండలేనతు యత్ స్రీణాం నృత్యంహల్లీసకంతుతత్ 

త్మ నేతా భవేదేకో గోప స్రీణాం యథా హరిః 17 

ఆని హల్టీసక లక్షణాలను కూడ వివరించారు. 

శారదాతనయుడు - ధావపకాశం : 

శారదా తనయుడు (కీ.శ. 12 వ శతాబ్ది) తన భావ పకాళంలో!కి 

ఉపరూపక భేదాలను వివరించాడు. ఆ ఉపరూపక భేదాల్లో హల్టీసకం ఒకటిగా 
పేర్కొని 

“అథ హల్టీసకం స ప్తనవాష్ట దశనాయికం 

సానుదాతో కి క్రి చెకాంకంకె కై శికివృ ర్తి త్రీ భూషితం 

ఏకాంకం వాభవేద్య్యంకం విమర్శముఖ సంధిమక్” 19 

అని హేల్టీసక, లక్షణాలను వివరించాడు. అంటే హల్టీసకంలో ఏడు, ఎనిమిది, 
తొమ్మిది, పది మంది నాయికలు ఉంటారు. ఒక ఆంకమే ఉంటుంది. ఉదాత్త 

వచనాలతో ఉంటుంది. ముఖ సంధి, విమర్శక సంధి ఉంటాయి. కై శికీ వృత్తి 

ఉంటుంది. 

జాయప సేనాపతి. నృత్త రత్నావళి: 

కాకతీయ గణపతి దేవుని బావమరది అయిన జాయప శ్సీనాపతి కక. 

1254 లో20 నృత్త రత్నావళిలో ఏడో అధ్యాయంలో ఆ కాలంలో (పచారంలో 

ఉన్న దేశి నృత్య పద్ధతులను వివరించాడు. అందులో (ప్రస్తుత కోలాటానికి నామ 

సాదృశ్యంతో ఉన్న “కోలాటము అనే ఒక దేశి నృత్యాన్ని, దండరాసకాన్ని 

లక్షణ సహితంగా వివరించాడు, ఈ లక్షణాలను మొదటి. అధ్యాయంలో 

విపులంగా పరిశీలించాం. 21 

17.-. కావ్యాదర ము, (ప్రకాశ సంస్కృత. “పంట 2 వ్యాఖ్య, పు. 34,85. 

15, విద్యార్థి కల్పతరువు, 2-57 2. 

19. భావ |పకాశం, 9- 125-127. | 

20, విజ్ఞాన వనం 4.808. 

21, నృ.ర. చూ, పు, 12. 
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విద్యానాథుడు-సాహిత్య దర్పణం : 

కాక తీయ పతాపరు[దుని కాలం (క9. శ, 1292-1828)22 వాడైన 

విద్యానాథుడు తన సాహిత్య దర్పణంలో ఉపరూపక భేదాల్ని వివరిస్తూ పల్లీ 
సకం కూడా ఒక ఉపరూపక భేదంగా పేర్కొన్నాడు. 

“హల్టీష ఏవ ఏకాంకః సప్తాష్టైదశ వాస్త్రీయః 

వాగుదాత్తైక పురుషః శై శికీ వృత్త సంకులః 

ముథాంతి మౌ తథా సంధి బహుతాలలయ స్థితి: 123 

అని హల్రసక లక్షణాలు వివరించాడు. అంటే హల్రసకంలో ఓకే అంకం ఉంటుంది. 

ఏడు, ఎనిమిది లేక పదిమంది స్రీలు ఉంటారు. ఉదాత్తమైన భాష ఉంటుంది. 
పురుషు డొక్కడే ఉంటాడు, కైశిక వృత్తి ఉంటుంది. మొదటి - చివరి సంధులు 

ఉంటాయి. అనేక తాళ లయాన్వితంగా ఉంటుంది. 

నీలకంఠ దీషితులు-హరివంశ టీక : 

నీలకంఠ దీక్షితుడు (క్రీ.శ. 17వ శతాబ్ది) హరివంశ టీకలో పేర్కొన్న 
హల్టీసక లక్షణాలు శబ్ద కల్ప[దుమమ్లో ఊఉఊటంకించబడినాయి.%* వీటిని మొదటి 

అధ్యాయంలో చూడవచ్చు.25 

ఇట్టు సంస్కృత సాహిత్యంలో కోలాట పర్యాయ వాచకాల (పస క్తి 

కన్పిస్తుంది. 

తెలుగు సాహిత్యం : 

తెలుగు సాహిత్యంలో పాల్కురికి సోమన, తిక్కన, నాచన సోమన, విను 

కొండ వల్లభరాయడు, శ్రీనాథుడు, ఎడపాటి ఎ|రన, తరిగొప్పుల మల్లన, 

మ్య 

22. విజ్ఞాన సర్వస్వం, 4-708, 

28. శబ్ద కల్పదు)మమ్, 5-525. 
24. పైది. 
వర. చూ, పు, 15, 
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రాయసం వెంకటపతి, రఘునాథరాయలు, సురభిమాధవరాయలు, నుదురుపాటి 

వెంక్షన; కంకంటి పాపరాజు, . కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు, ఆయ్యలరాజు 

నారాయణామాత్యుడు మొదలయిన వారి రచనల్లో కోలాటం (పసి కనిస్తుంది. 

ఒక్కొక్కరి కావ్యాలలో కోలాటం |పస కిని పరిశీలించవచ్చు. 

పాల్కురికి సోమన : 

పాల్కురికి సోమన కీ.శ, పన్నెండో శతాబ్ది చివర, పదమూడో శతార్దీ 

ఆరంభకాలం వాడుగా ఎక్కువ మంది అంగీకరించారు. ఈయన పేరెన్నిక గన్న 
శైవ కవి. తెలుగు సాహిత్యంలో జానపద లక్షణాలను (ప్రవేశపెట్టిన ఘనత 
పాల్సు-రికి సోమనకు దక్కింది. ఈయన గంథాలయిన బసవపురాణం, పండితా 

రాధ్య చర్మితల్లో అనాటి తెలుగుజాతి జీవన విధానం నిండుగ |పతిఫలిస్తుంది. 

నిజంగా తెలుగు సాంమిక చరిత నిర్మాణానికి సోమన రచనలు ఉపకరించినంత' 

విరివిగా ఇతరుల రచనలు ఉపకరించవవడం (పొజ్జులు అంగీకరించిన విషయమే.. 

సోమన శివరా[తి ఉత్సవాలు వర్ణించే సందర్భంలో దేశీన్భత్యాలు, దేశీ 

గీతాలు వివరించడం కన్పిస్తుంది. పండితారాధ్య చరి[తలోని మహిమ (ప్రక కరణంలో 

ధవ కేశ్వర చర్మిత కథనంలో కోలాట (పస్తావన కనబడుతుంది. మల్లికార్జునుడు. 

కళ్యాణ కటకానికి అభిగమనంచే సే సందర్భంలోని- 

“శుద్ధ సాళగ గీత సూర్జాదులులియ 

._. నంతంత. గోలాట లంతంతజో(క 

లంతంత. గేశిక లభినయింపంగ 

జాంగుభళా! యంచు శబ్బముల్ (మోయ 28 

ఆనే పద్యభాగాల్లో మనకు కోలాటం (పస్తావన గోచరిస్తుంది. 

తిక్కన : 
తిక కన [క్రి శ. 1205- -1290]27 రచించిన ఆంధ మహాభారతంలో 

" దండలాసకం 'పస్తావన ఉంది మూలభారతంలో బృహన్నల రూప ధారి అర్జునుడు 

శాస్త్ర పాండిత్యాన్ని గూర్చి-ా- 
a 

వరి, పండితారాధ్య చరిత, మహిమ (పకరణం, పు. 179. 

వ, విజ్ఞాన సర్వస్వం, 4.809.811. 
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“గాయామి నృత్యామ్యథ వాదయామి 

భ|దో౭స్మినృ కే శ్రే కుశలో౬ఒస్కిగీతే 

తము త్తరాయాః పరిద_స్త్వ్రమాంస్వయం 

భవామి దేవ్యానర దేవన ర్త రకః**28 అని మాతమే చెప్పుకుంటాడు. 

కాని తిక్కన తెనిగించిన భారతంలో బృహన్నల దేశినృత్యాలుకూడా నేర్చి 

నట్టు- 

“రండు పనులకు నెలవు లేకునికింజేసి 

యభ్యసించితి శై శవమాదిగాక 
దండలానక విధమును గుండలియును 

(బేంఖణంబు తెఅంగును (బేర ణియును*2ి 

“అనె పద్యంవల్ల తెలుస్తుంది. 

ఇందు దండలాసకాన్న గాక కుండలి, _పేంభిణ, (పేరణి మొదలయిన దేశి 

నృత్యాలనుకూడా పేర్కొన్నాడు. 

నాచన సోమన : 

విజయనగర రాజు బుక్కరాయల ఆస్థాన కవి నాచన సోమన కీ. శ 

1844 (పాంతం |కి? గంథం ఉత్తర హరివంశంలో హంసడిభకో పాఖ్యానంలో 

కోలాటం పస్తావన కనబడుతుంది. 

శ్రీకృష్ణుడు హంస డిభకులపై దండెత్త నిశ్చయించి పుష్కర సర స్తీరాన 

చతురంగ సిన సమేతంగా విడిది చేయడానికి నిశ్చయించుకుంటాడు. సేనలతో 

వె డలుతున్నప్పుడు దృఢ సంరావంతో సకల స్థావరాలు కదిలేటట్టు పాంచజన్యం 

పూరిస్తాడు. ఆ సందర్భంలోని-- 

98. మహాభారతం, పం. సం., విరాట., 10 అధ్యాయం, ర శ్లోకం, 
ల$. ఆంధ మహారతం, విరాట,; 1-2899.: 

90, విజ్ఞాన సర్వస్వం; లి.591. 
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“వడకు పన్నగరాజు పడగల మీద స 

ర్యం సహాకాంత పేరణము సూప 

నుజ్జూత లూగెడు నుదయా_స గిరులతో 

నాకొశ లక్ష్మీ కోలాటమాడ( 

దెరలెత్తి సప్త సాగరములు( బొరలంగ 

వరుణుండు గొండిలి పరిఢ వింప 

మొకముల చాయ వేతొక చందముగ నిల్చి 

కమలసంభ వుడు (పేంఖణ మొనర్చ 

మంగలములోని పేలాల మాడ్కి.( జుక్క- 

క్కడక్క.డ వడదిక్కు లెనిమిదియును 

బగుల( వాతాళ తలము గుబ్బిటిల( జెలగె 

శౌరి పూరింప నప్పాంచజన్యరవముోి! అనే పద్యములో ఉదయా స్త 

గిరులు ఊ్యరూత లూగుతుంటే ఆ గిరులతో ఆకాళమనే లక్ష్మి కోలాటమాడినట్టుం 
దని వర్ణించబడింది. ఇచ్చట కోలాటం స్త్రీల పరమైన నృత్యంగా కన్నిస్తుంది. 

వినుకొండ వల్ల భరాయడు : 

వినుకొండ వల్దభరాయని (కి. స్ 1420 32 [కీడాభిరామంలో కృతి 

కర్తృ (పళంసలోని పద్యంలో హలీ సకం అనే పదం కన్పిస్తుంది, 

షి 
ళ్ 

36 
(A at 

0 ఇ బగ 

Sy ల ల 
శ 

్జ 

రన్ G రని 

రి > 
36 936 3 ఈ థొ 

81, ఉత్తర హరివంశం, 4-216. 
82. విద్యార్థి కల్పతరువు, 2-667. 
లికె, కీడాభిరామం, 25వ పద్యం, 



పాచీన' ఆకరాలు ; కోలాటం ప్రసక్తి 47 

శ్రీనాథుడు : 

శ్రీనాథుడు [|కీ.శ. 1880-1460]8* భీమేశ్వర పురాణంలో భీమేశ్వర 
మవాదేవుడికి [పియమైన [(ద్రషారామ వర్ణన గావించాడు. పర్వదినాల్లో భీమేశ్వరుని 
అలంకరణ, ఉత్సవ సంరంభం తెల్చే సందర్భంలో హర్తీసక, దండలాసకాల 

(ప్రస్తావన కనపడుతుంది. 

“వెండియు భీమేశ్వరుండు పండువు పండువు నఖండ విభవంబున నాఖండ 

లాది విబుధ మండలంబు పరివెస్టింప.... . 

జగనొప్ప గండ జగదగోపాల పల్ణవాదిత్య పల్పవ |తినేత కేళాదిరాయ రాయ 
వేశ్యా భుజంగ విరుదాభి రామాలయ వేమభూపాల రాజ్యభార దురంధరుండె 

బెండపూడన్నయా మాత్యుడు గట్టించిన మొగసాల వాకిట మహోత్సవ మండ 

పంబు నందు రోలగంబుండి, కుండలీ దండలాసక (పేరణీ _పేంఖణ సింధు 

కందుక ధమాళి చేలమతల్టి హలీసకాది నృత్యంబు లవలోకించుచు( బంతంబు 

లవధరించుచు, మేలంబు లాలకించుచుం జంపూచాటు నాటకోదాహర ణ జయ ఘోష 

చకవాళ చతుర్భ[ద చతురాతి (పబంధంబు లాకర్ణించుచు.................... 

వినోదించుచుండు.” 35 అనే ౩ పై వర్ణనలో దండలాసకం, హల్రీసకం రండు నృత్యాలు 

పేర్కొానబడినాయి. పె (పయోగాన్ని బట్టి ఇవి (శ్రీనాథుని కాలానికి రెండు 

పోలికలున్న రెండు భిన్నమైన నృత్యాలుగా కొనసాగుతుండేవని భావించవచ్చు. 

ఇచ్చట ఇవి రెండును స్ర్రీల పరంగానే కన్పిస్తున్నాయి. 

ఎడపాటి ఎరన : 

ఎడపాటి ఎరన (కీ. శ, 16వ శతాబ్దం |36 మల్జాణ చరిత్రను 

రచించాడు, సంస్కృత కవి మల్త్హాబునికి, పుష్పగంధి అనే వేళకు గల [ప్రణయ 

గాథ ఇందలి ఇతివృత్త తం. పుష్పగంధి జాలకుడను నటుని దగ్గర సాము, నాట్య 

విద్యలన్నీ నేరుస్తుంది. ఆమె నేర్చిన నాట్యవిద్యల్లో కోలాటం ఒకటి ట్ర్ 

లిక. విజ్ఞాన సర్వస్వం, శి-596. 

లర. ఫీమేళ క ర్రరపురాణం, ఫీమేశ్వరుని ఉత్సవసంరంభ ఘ ఘట్టం, 

86. మల్హణ చర్విత, పీర్రక్ర, 
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“మొగవరి కట్టడ మొనవు కోలాటంబు 
చొక్కంపు మురువులు చిక్కిణీలు 

దరవు బారబడు బేసి బహుళరూపు 

బంధుర గీత (ప్రబంధ వితతి 

వరుస పద్యదేశి బంగొాళంబు కంచి 

కొరుతి కట్టడ బిందు కొటియకాడు 

పరశురాముడు వీరభ్యదుడు కళ్యాణి 

చౌ.... మెకతాళి శబ్దమాది 

దే? శుద్దాంగ ముల యందు. దీగెబోడి 

పటు తరంబుగ నిజపాద కటకయుగ శి 

కఖిల పాతమ్ములును బొమ్మలగుచు (వేల 

బూని. వహియింప( బొగడొందె బుషృగంధి”లి? 

"3 

(a 

అనే పద్యంలో ప విషయం తెలుస్తుంది. ఇచ్చుట కోలాటం శ్రీల నృత్యంగానే 

చెప్పబడింది. 

తరిగొప్పుల. మల్లన : 

తరిగొప్పుల మల్లన (1కి. శ 1570-1625 )98 తన చం| దభాను 

చర్మితలో కోలాటాన్ని పేర్కొనడం కన్పిస్తుంది. శ్రీకృష్ణ సత్యభామల పుతుడు 

చం దభానుడు ఇందులో నాయకుడు. 

చందభానునికి తుంబురుని స్నేహితుడైన ఒక సిద్ధుడు వచ్చి కుముదిని 

వృతాంతం చెప్పే సందర్భంలోని- 

ోశ్రేలం బంగరు గచ్చుకోల అమరన్ గీర్వాణ బాలామణుల్ 

శ్రీ రీలా వతిపట్టి కట్టికల వారింబోలి తక్టై[ త్ర బి 

ద్యా లాలిత్యము లుగ్గడించి మృదులాలాపంబులం బాడుచుం 

గోలాటంబులు వైచిరాయతి తముం గూర్మింగటాక్షింపగన్, *౩ 

87. మల్త ణ చర్మిత , (పథమాశ్వాసం. న్ 

25, విజ్ఞాన సర్వస్వం, 6.756. 

9. చం|దభాను చరిత, 2-189. 
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అనే పద్యంలో కోలాటం పస్తావన కన్పిస్తుంది. ఇచ్చట కూడ కోలాటం న్ర్రీఆ 

పరంగానే చెప్పబఢింది. 

రాయసం వెంకటపతి: 

రాయసం వెంకటపతి (కి. శ. 16వ శతాబ్ది |40 లక్ష్మీ విలాసంలో 

కోలాటం _పస్తావన ఊంది. 

“.....మోహనాంగు లపార శృంగారంబులు 

నెజపుచు. గోలాట లాడ.... "41 

అని పేర్కొనబడింది. ఇచ్చట కూడా కోలాటం న్ర్రీల పరమైన నృత్యంగానే 

చెప్పబడింది. 

రఘునాథరాయలు : 

తంజావూరి పాలకుడు [|క్రీ, శ. 1600-1681 ]2 ఐనట్టి రఘునాథ 
రాయలు తన వాల్మీక చరిితలో దండలాస్యం (పస్తావన చేశాడు. 

“పేరణి దండలాన్యమును బేంఖణి కుండలినా( జతుర్విధో 
దారములై న నాట్యముల యందములెల్ల నెటీంగి యందు నిం 

పారుచు నుండు మూడు పదు లాజును నై తగు నంగహారముల్ 

రారస భావ దృష్టు లలరన్ నటియించెద మాట లేటికిన్ ,” 43 

అనే పద్యంలో రంభ తాను నేర్చిన తాళాలను తెల్సి, అవి ఊర్వశీ చెప్పినట్టయితే 

తన బిరుదులన్నీ ఇసానసి సవాలు చేస్తుంది. కోలాటం ఇచ్చట స్త్రీల నృత్యం 

గానే చెప్పబడింది. 

40. ఆ.క.త,., 11.55. 

41. లక్ష్మీ విలాసం, 5-74. 

42, వాల్మీక చరిత, పీఠిక పు. 1. 

48. పెది, 1-194. 
PK-4 
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సురఖి మాధవరాయలు : 

అళియ రామరాయలవల ల్లి జట్మపోలు సంస్థానాన్ని బహుమానంగా పొందిన 

సురభి మాధవరాయల [|క్రీ. శ. 16 శతాబ్ది చివర] కావ్యం చంద్రికా పరిణ 

యంలో కోలాటం (పస్తావన గోచరిస్తుంది. కథానాయకుడు హేమకూట పర్యతం 

మీదుగా పయనిస్తూ ఒక కోనలో గంధర్వులు ఆడే కోలాటాన్ని తిలకిస్తాడు. ఆ 

సందర్భంలోని. 

“క టైండ వెడ(ద కాకో(గజంగి [ప్రవహించు 

జవ్వాది డిగ్గియ చాలలోయం. . 

బడుము( జొక్క-పు( (గొత్తపటికంపు( జటీపజ్ఞ 

బాగైన కెంపురాపణుకువాలు . 

పొదరు( బౌన్నల రాలు పుప్పొడి యిసుముపై( 

బగిలి యొప్పెడు వేరుపనస వంటి 

నీటి కాల్వల (బోచి పొటించు జేజేల 

మాకు తీవల( జుట్టి రాగనలరు 

దాక పందిలి క్రింద నిద్దంపు వేడ్క 
దవిలి కోలాటమాడు గంధర్యసతుల 

చారు సౌవర్ణ కటక సింశానినాద 

కుల ఘుమ ఘుమా మానమౌ కోనంగనియెోడ్ 

అనే పద్యంలో కోలాటం పేర్కొనబడింది. ఇచ్చట కూడా కోలాటం స్త్రీల 

నృత రంగా చెప్పబడింది. 

నుదురుపాటి వెంకన : 

నుదురుపాటి వెంకన [క్రీ.*. 1780-17707] 4 పుదుక్కోట నేలిన 
రాయర ఘమునాథతొండమానుని (8. శ. 11767 = 1789 |*7 కాలంవాడు. 

ఉట... విజ్ఞాన సరర్షసప్పం, 4-976. 

ఖీర్, చం దికా పరిణయం, 2-20. 

46. వజ్జాన సర్వస్వం, 8-881, 

ల్స్, ఆ. కంత. 14.47. 
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ఈతని రచనల్లో ఒక దైన ఆం|ధభాషార్ణవంలో కోలాటం (పస్తాఎన ఉండి, 

eee cee కోలాటమనగ హల్రీసక ంబలరుచుండు.... *”46 

. అని చెప్పబడింది. ఇందులో కోలాటం ఆంటే హల్లసకం ఆన పేర్కా 

న్నాడు, 

కంకంటి పాపరాజు: 

కంకంటి పాపరాజు కళ. 1660 |*® కావ్యం ఉత్తర రామాయణంలో 

కోలాటం | పస్తావన కన్పిస్తుంది. ఇందులో కార్తవీర్యార్జునుడు రావణుని చెర బెట్టిన 

ఘట్టంలోని- 

“దశకంఠ దర్పవేదండ కంఠీరవ 

జయ జయ యని వందిజనులు వొగడ 

రోదసీ కుహరంబు భేదిల్ల 

సేనా ముఖంబున( దూర ఘాషంబు తెన(గ 

జలభారి [మోల నచ్చర లట్లు 

గణికాంబుజాస్యలు దండలాన్యంబులు సలుప 

ఫలముఖోపాయనంబులు దీవనలు నిచ్చి 

యెడనెడ [బాహ్మణు అదురుకొనగ 

నఖిల శృంగార ములు మించునాత్మ నగర 

మంచితై శ్యర్యమున. (బవెశించి సౌధ 

చారణ స్రీలు ముత్యాల (జట్టుచుండ ( 

గొలువునకు నేగ జననాథ కుంజరుండు”50 

అనే పద్యంలో దండలాస్యం పస్తావన ఉంది. ఇచ్చట కూడా కోలాటం శ్రీల 

నృత్యంగా చెప్పబడింది. 

కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు : 

కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుని (కశ. 1730-1780)" కావ్యమైన కవి 

రాజమనోరంజనంలో దండలాసకం పసావన కన్పిస్తుంది. ఆ కావ్యానికే 

పురూరవ చర్మిత అనే పేరు కూడా ఉంది. అందులో. 
ళీ 

45. _ఆంధభాషార్దవం, 1-180. 69. ఆ.కత., 12-78. 
50. ఉత్తర రామాయణం, శి-బిర్6. 51. విజ్ఞాన సర్వస్వం, 6-882. 
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సీ ...కుండలీ (పేరణీ దండలానక 

ముఖ్య నృత్యంబు లచ్చరల్ నెరపుచుండ.... 5? 

అని దండలాసకం శ్రీల నృత్యంగానే కన్పిస్తుంది. 

అయ్యల రాజు నారాయణామాత్యుడు : 

క్రీశ. 18 శతాబ్దికి వాడైన ఆయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుని హంస 
వింశతిలో- 

“... దూచియు జాబిల్లి బూచి కన్నుల కచ్చి 

గుడుగుడు గుంచాలు కుందెనగిణి చీకటి 

మొటికిళ్ళు చెండు కట్టిన బోదిపులియాటలును 

జిట్టపొట్టకాయ... eee wee 

కోలాటములు పిల్ల గోవులు సమ్మది కోవికూతలు 

నూదు (కోవులొడ్డు wee wee woe అలల 2220 అలం 

తాటియాకుల చిలుకలు తాళ్ళపాములకట 

యగచాట్ట పోతునై యాడుకొనుచు 

చదువుపై సంధ్య పెనాస్థ చాలలేక 

పొలతి యీరీతి నే బొద్దుపుచ్చుచుంటి”” 1 

అనే సీసమాలికలో ఎన్నో ఆటలు పేర్కొన్నాడు. అందులో కోలాటం కూడా 

ఒకటి. ఇచ్చుట వోలాటం పురుషులు ఆడినట్లుంది. వైన పేర్కొన్న వారంతా 

కోలాటాన్ని స్రీలపరంగా పేర్కొన్నారు. మరొకచోట ఓక పద్యంలో దండలాసకం, 

కోలాటం రెండూ కన్పిసాయి. 

““దారుడంబును శుద్ధపద్ధతి బహురూప 

అక్షణంబును దండలాసకం౦బు 

_పేంఖణ పద్ధతి _బర ఇపద్ధతి 

కుండలీ నృ త్తంబు భాండికంబు 

52. కవిరాజ మనోరంజనం, 1-194. 

5వ, ఆ..క. త., 18.219, 

54. హంసవింశతి, 3.147. 
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రాసకాఖ్యయు నాట్యరాసకంబును 

జి తవద్ధతియును దేశ్యపద్ధతియును 

జర్బరి కందుక చానరి కో లాటములు 

నా(గ(దగు పేర్చు గలిగినట్టి 

షోడశవిధ నృత్తంబుల చొరవలెజ్గి( 

సర వింజంచత్పుటంబు( బాంచత్పుటంబు 

ధృవము మఠ్యము రూపక (తిపుట జం పె 

యేక తాళాట తాళాదు లెల్లందెలిసి' '5ళ్ 

ఆనే పద్యంలో కన్పించే దండలాసకం, కోలాటాలను రెంటినికూడా షోడశవిధ 

నృత్తాల్లో పేర్కొన్నాడు. అంటే ఇచ్చట భిన్ననృత్యాలుగా పేర్కొనడం కన్ని 

స్తుంది. 

ఇట్లు తెలుగు సాహిత్యంలో కన్పించే కావ్యాలు, నిఘంటువుల్లో కోలాటం 

దాని పర్యాయవాచకాలై న దండరాసకం, దండలాసకం, దండలాస్యం, హల్రీసకం 

అనేవి కన్పిస్తున్నాయి, సాహిత్యపరంగా పరిశీలిస్తే పన్నెండో శ త్రాబ్ది'కే కోలాటా 

నికి అస్తిత్వం ఉందని చెప్పవచ్చు. సాహిత్యంలో కోలాటం పసి నామమ్మాత 

నిర్దెశంతో ముగిసిందేకాని దానిరూపు రేఖలు, తీరుతెన్నులు కొంత గానై న (పస్ఫుటం 

కాలేదు. ఈ నృత్యాన్ని వివరించడానికి ఏ కవి పూనుకోలేదు. సాహిత్యంలో ఎచ్చట 
పరికించినా ఈ కోలాటం గంధర్వ కన్యలో, కిన్నెరకన్యలో, ఇతర నాట్యగ త్తెలో 

ఆడినట్టు వివరించబడింది. హంసవింశతిలో మాతం కోలాటం పురుషులు ఆడి 
నట్టుగా కన్పిస్తుంది. ఆంటే ఆ కాలానికి ఈ (కైడను పురుషులు ఆడడం నేర్చారని 

చెప్పవచ్చు. కోలాటాన్ని సాహిత్యపరంగా చూస్తే |ప్రాచీనకాలంలోకూడా దీనికి 

(పచారం (పచురంగా ఉన్నట్లు ఊహించవచ్చు. 

చార్మితకుల ఉద్ధరణలు : 

కాకతీయులు, రెడ్డిరాజులు, విజయనగరరాజులు మొదలయిన రాజుల 

కాలాల్లోని (పజల సాంఘిక స్థితిగతులు వివరిస్తూ చరి[తకారులు కోలాటాన్ని 
పస్తావించారు. 

కక్. పైది, 5-126, 
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ఖా 

కొక తేయులు : 

కాకతీయుల కాలంలో స్రీలు ఆడిన [కీడల్లో కోలాటం ఒకటని తగిన 
సాక్యాలతో సురవరం (పతాపరెడ్డిగారు వివరించారు.56 
రెడ్డిరాజులు : 

రెడ్డిరాజుల పాలనలో (పజలు తమ సాంఘిక కళల్లో కోలాటాన్ని కూడా 
ఆడేవారని రెడ్డిగారు పేర్కొన్నారు.5? రెడ్డిరాజుల కాలంలో వసంతోత్సవాలు 
జరిగేవి. ఇవి వసంతకాలంలో మన్మథుని గూర్చి చేసేవి. ఫాల్గుణ శుక్ల పక్షంలో 
జరిగే ఈ వసంత మహోత్సవాలు రెడ్డి పభువుల కాలంలో అనవేమారెడ్డితో 
మొదలయ్యాయి, ఈ మహోత్సవంలో కవులు, గాయకులు, పురజనులంతా 
ఎంతో ఆనందోత్సాహంతో పాల్గొంటారు,” ఈ వసంతోత్సవాల్లో అన్ని రకాల 
(ప్రదర్శనలతోపాటు కోలాట |పదర్శనలు కూడా పాల్గొనేవి, 

విజయనగర రాజులు? 

రెడ్డిరాజుల తర్వాత ఆం ధదేశాన్ని పాలించిన విజయనగరరాజులు వసం 
తోత్సవాల వంటివే అయిన మహానవమి ఉత్సవాలు జరిపేవారు, విదేశ యా తికుడు 
పయాస్ (Paes) అనునతడు |కీ.ళ. 1510 నుంచి 1529 దాకా పాలించిన 
కృష్ణదేవరాయల కాలంలో జరిగే మహానవమి ఉత్సవాన్ని కన్నులార చూసినట్లు 
చెప్పుకున్నాడు, ఈతడు అందించిన సమాచారం (పకారం రాయల రాజ్యంలో 
రెండు ఉత్సవాలు మహావైభవంగా జరిగేవి.”* ఆందులో తొమ్మిది రోజులు 
జరుపుకునే మహానవమి ఉత్సవం ఒకటి. నూతన సంవత్సరోత్సవం రెండోది. 
మహానవమి ఉత్సవం సెస్టెంబరులోను, నూతన సంవత్సరోత్సవం అక్టోబరు 
లోను జరిగేవి, మహానవమి ఉత్సవాల్లో కవులు, కళాకారులు, (పజలు చిత 
విచ్శిత (పదర్శనలతో తమ తమ కళలను [పదర్శిస్తారు. ఈ కళల్లో కోలాటం 
కూడా ఒకటి. హంపీలో ఇప్పటికీ కన్పించే మహానవమి దిబ్బ మీది శిల్చాల్లో 
కోలాటం శిల్పం ఉంది. 

ఇట్లు పురావస్తు నిర్మాణాలు, సంస్కృత సాహిత్యం, తెలుగు సాహిత్యం, 
చర్మితకారుల ఉద్ధరణలు మొదలయిన (పాచీన ఆకరాల్లో కోలాటం [వస్తె 
కన్పిస్తుంది. 

66. ఆం|ధుల సాంఘిక చరిత, పు. 59. 
57. పైది 179, 
550, విజ్ఞాన సర్వస్వం, 4-1088. 
59. The Forgotten Empire, p. 187, 





ఇతర సీమల కళారూపాలు : 

తులనాత్మక పరిశీలన 

కోలాటం అన్నది ఒక అర్థంలో విశ ఇవ్యాపకమైండి. కోలాటం ఆంధ 

పదేశంలోని అన్ని పాంతాల్లోను పచారంలో ఉంది. ఇంచుమించు ఇదేపేరుతో 

ఆటలో కొద్దిపాటి తేడాలతో ఆం(ధేతర రాష్ట్రా9లయిన కర్నాటక, తమిళనాడు, 

కేరళలలో విశేష పచారంలో ఉంది. అందువల్ల దీన్ని దావిడకళ అనవచ్చని మళలి 

వసంతకుమార్ గారు నుడివారు.! ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఎన్నో జానపద నృత్యాల్లో 

కోలాటానికి ఒక (ప్రత్యేకస్థానం ఊంది. తెలుగుదేశంలో [పచుర (పచార ంలో ఉన్న 

కోలాటానికి (ప్మకియలో కొద్ది గొప్ప తేడాలతో తుల్యాలై న అనేక కళారూపాలు 

గుజరాతు, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, సౌరాష్ట్ర, పంజాబు, బెంగాలు మొదలయిన 

[పాంతాల్లోను కన్పిస్తున్నాయి. ఆంధ్యపదేశ్లో మాతం (పస్తుతం కోలాటం 

పురుషుల [క్రీడగా ఎక్కువ వాడుకలో ఊంది.ఇందెన్నోరకాలూ, రీతులూ ఉన్నప్ప 
టికీ వలయాకారంలో చేసే నృత్యం |పధానమైంది. ఉత్తర భారతరాష్టాల్లో ఆయా 
భాషలకు అనువైన పదాలతో కోలాటం కన్పిస్తుంది. ఆడేవిధానంలో తేడాలు కొద్దిగా 

కన్చిసాయి* 

యూరపులోని కొన్నిపాంతాల్లో దీనికి వీరనృత్యపు మన్నన ఉంది.2 
[బిటను, 1 ఫాన్సు, స్ప్ఫెయిను, పోర్చుగల్, ఆస్టి)యా, దక్షిణ అమెరికా దేశాలలో 

కన్పించే మ్మొరిన్ నృత్యంలోని కొన్ని రీతుల్లో మన కోలాటం పోలికలు ఉన్నాయి. 

కోలాటల పోలికలు కన్పించే కుమ్మీ, జట్టిశాము, గర్బా, దండారియా 

నృత్యం, రాస నృత్యాలు, దండియారాన, లెజిమ్, రూరియా, థాం[ గౌ, కథీనృత్యం, 

మొర్రిస్నృత్యం మొదలై నవి అన్నీ విపులంగా పరిశీలిస్తే కొద్దికొద్ది | పాంతీయ 
భేదాలుతప్ప ఒకేవిధంగా ఉన్నట్టు నిర్ధారించవచ్చు. 

ముందుగా తెలుగుదేశ ంలోని సదృశ రూపాలను గూర్చి పరిశీలన చేద్దాం. 
wr 

1. కోలుపదగళు, పు. 12. 

వి, పైది, పు, 12, 
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తెలుగుదేశపు కోలాటం రకాలను గురించి కొంతలో కొంత పరిశీలించి 

అనువర్ణించిన ' పరిశోధకుల్లో మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తిగారు ఆద్యులుగా 

కన్పిస్తున్నారు. వారి వింగ డింపులో పెద్దల కోలాటం, పిల్లల కోలాటం, డప్పు 

కోలాటం అన్న మూడు రకాలు కన్పిస్తున్నాయి, 

"పెద్దల కోలాటం: 

కోలాటం కంటె భిన్నంగా ఏమీ కన్పట్టదు. పెద్దవాళ్ళు వేస్తారు కొబ 

పెద్దల కోలాటమనీ, అచ్రె పిల్లలు కేసే కోలాటానికి పిలల కోలాటమనీ పేర్లు చు 

ఉంటారు. 

డప్పు కోలాటం : 

డప్పుమీద పుల్లలతో కొడుతూ ఆడుతూ ఉంటారు కాబట్టి డస్పు కోలాటం 

అని చెప్పుకోవచ్చు. “డప్పుల వాద్యాన్నే రప్పెట్ల వాద్యమంటారు. వీటినే 

రాయలసీమ (ప్రాంతంలో కనక త ప్పెట్టు అంటారు.” ఈ వాద్యాన్ని మాదిగ 

కులస్థులు ఎక్కువగా వాయిస్తూ ఉండారు. 

ఈ నాదికీ (ప్రతి పల్లెలోనూ ఏదేని కార్య కమాన్నిగాని, విశేషాన్నిగాని 

[ప్రజలందరికీ తెలియజెప్పాలంటే ఒక దపుతో ఊరంతా ఎటువంటి విషయాన్న 

యినా. చాటిసారు. వివాహాలకూ, అమ్మవారి జాతర్లకూ, వీరుళ్ళ పూజలకూ ఈ 

వాద్యాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. వాద్యం బాలా ఉ(దేక పూరితంగా 

ఉంటుంది. ఈ డప్పులను వేప పక్కలతోను, చం[డపు చెక్కలలోను చ్మటంగా 

తయారుచేసి, గేదె దూడ చర్మాన్ని ఒక వక్క మూసి నిప్పు వేడి మీద కాచి 

వాయిస్తే కణకణమని శబ్దం వస్తుంది. ఈ డప్పులతో వలయాకారంగా నిలబడి-- 

ోనీలాలారా నిమ్మాలారా-- 

సళ్ల కుబోయే కన్యాలారా 

రేపేపైనామాని చెప్పండోయ్ 

మేలన్నాలారా 1సీలా॥ 

8. ఆంధ నాటకరంగ చరిత్ర, పు. 296-801. 
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కోటా దుమికే పేటా దుమికే- " 

కోటలో గ జనిమ్మ దుమికే 

నిమ్మా ముల్లూ రొమ్మూ నాటేనూ 

మెలన్నాలారా 1నీలా॥ 

శెలివాలి త్తే గడియా కొత్తూనూ 
సద్దీతిన్నా బావికాడా-సాబానాల బావికాడా 

జోడుంగరాలు = మరచి పోతీనే 

మామయ్య గారు 

శెలివాలి త్తే గడియా కొత్తూను” 

ఆంటూ డప్వులను వాయిస్తూ కోలాటం వేస్తారు. మామూలు కోలాటంలో 

అందరూ చిరుతలు ఉపయోగిస్తే ఈ కోలాటంలో అందరూ డప్పులను చంకల్లో 

ధరిస్తారు. డప్పులు (మోగించే పుల్లలతో మధ్య ఒకరికొకరు కోలాటంవేస్తూ, 

ఎగిరెగిరి గజ్జెల కాళ్ళతో నృత్యంచేస్తూ, అద్భుతంగా కోలాటం వేసారు. ఈ 

కనకత ప్పెట్టు చాలా ఉ తేజాన్ని కలుగజేస్తాయి, సామాన్య వరుసలతో ప్రారంభమైన 

జానపదుల ఈ డప్పుల వాద్యం ఈనాడు ఒక శాస్త్రియ వాద్యంగా రూపొందింది.ే 

ఈ డప్పు కోలాటాన్ని పరికిస్తే డప్పు వాద్యాలతో కొందరు కలసి ఆడే 
దానికి డప్పు కోలాటం అని పేరు పెట్టినట్టు కన్పిస్తుంది. వలయంగా ఏర్పడడం, 

అడుగులు వేయడం, మధ్యలో లయ సరిదిద్దడం, డప్పులు వాయించడం ఏటివల్ల 

మా|తమే డప్పుల కోలాటం అనడం కంటే వీటన్ని టితో పాటు నడుమ నడుమ 

డప్పులను వాయించే పుల్చలను ఒకరిపుల్లలను మరొకరిపుల్లలతో తాకిస్తూ వెయ్యడం 

ఊంది. కొబట్టి ఒకరకంగా దీన్ని డప్పుకోలాటం అని. వ్యవహరించ వచ్చు. 

జుట్టి జూము : 

ఇది కోలాటాన్ని హోలి కంది. ఆంధదేశంలో కొన్ని పాంతాల్లో (పచా 

రంలో ఉంది. దీనినిగూర్చి విపులంగా చశ్చెస్తో కొన్ని ఊళ్ళలో దీన్ని కోలాటం, 

4. పైది పు. 279-280. 
ద్ జానపద కళా సంపద, పు, 187, 
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కోలన్న ఆంటారనీ, మొదట జర్టి జాము కోలాటంలోవలె చేతి కోలలతో ఆడే 

ఆట ఆనీ, కాల్యకమాన ఉత్త చేతులతో ఆడే ఆటగా మిగిలి ఉండవచ్చునని 

తూమాటి దొణప్పగారు నుడిబారు. జట్టిశాము వేసేవారు కాలు కదపకుండా వేయ 

వచ్చు. స్రీలు వలయంగా ఏర్పడి ఉభయ పార్మ్యాల్లో ఉండే ఉద్దిక త్తెలతో ఒక 

సారి కుడివై పుకి మరొకసారి ఎడమవై పుకి ఓరగా తిరిగి పక్కవారి అర చేతులతో 

తన ఆరచేతులు తట్టుతూ పాటలు పాడుతూ ఆడే ఆట ఇది. కోలాటంలో పలు 

రకాల కోపుల్లో ఆయా పద్ధతుల ననుసరించి తిరగడం ఉంటుంది. కాని జెట్టి 

జాములో తిరిగే పనిలేదు. పెగా కోలలు లేవు. ఇది స్రీలకే పరిమితం. పురుషులు 

చూడడానికి మ్మాతమే వస్తారు. ఆయితే దీనిలో తొలుత కోలలు వాడినట్లు ఊపహి 

స్తున్నారు కాబట్టి కోలాటానికి దీనికి జనక జన్స సంబంధాన్ని ఊహించవచ్చు. 

దండారియా నృత్యం :- 

ఆంధ పదేళ్ లోని గిరిజన జాతుల్లో గోండులది పరిగణించదగ్గ పెద్ద 

తెగ, ఆంధ చోళంలో ముఖ సంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలొ ని గిరిజన పాంతంలోను, 

బ స్తరు, సిరువంచ, చాందాలలోను గోండులు ఇప్పటికీ వ. ఎక్కువగా ఉన్నారు", 

వీరు దసరా ఆనంతరం రెండు వారాలపాటు ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ఆ 

ఉత్సవాల్లో ఆడే దండారియా నృత్యం కోలాటాన్ని పోరి ఉంచి. దీనిలో ఇరుగు 

పొరుగు [గామాలవారు ఆ వూరివారు ఈ పూరికి, ఈ వూరివారు ఆవూరికి వెళ 

తారు. వచ్చిన వాళ్ళకు స్థానికులు అతిథి సత్కారాలు చేస్తారు. ఎడమనుంచి 

కుడివై పుకి తిరుగుతూ చేతుల్లోని క్మరలను ఒకదానిపై ఒకటి కొట్టి తాళం వేస్తూ 

నృత్యం చేస్తారు. వీళ్ళను దండా3యా నర్తకులు అంటారు, 

అను(కుతి గాథలను బట్టి పంచపాండవ జాతిలో పసిద్దుగూ, పూర్వీ 
ఖ 

కుడూ అయిన *దండాదియా' ఆనే వీరుడు ఈ ఆచారాన్ని సృష్టించినట్లు చెప్పు 
టబ 

కుంటారు. దండారియా నృత్యంలో పురుషులే పాల్ టారు. నర్తకులు అందె 

లతో, నగలతో, మంచి దుస్తులతో అలంక కరించుకుంటారు. వీళ్ళను గాయకులు, 

6. పైది, పు. 187-198. 
7. నృత్యజ్యోతాజప్తు, 180, 
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డోలు, త ప్పెటలు వాయించేవారు అనుసరిస్తారు. వలయంగా ఏర్పడడం, క|రలు 

చేత పట్టుకోవడం, నెమ్మదిగా అడుగులు వేస్తూ ఎడమనుంచి కుడికి కదలడం, 

పక్కకు జరుగుతున్నప్పుడు కాళ్ళు ఒకదాని పక్కన ఒకటి కత్తెర లాగా 

పెట్టడం-ఇవన్నీ కొద్దికొద్దిగ కోలాటంతో పోలికలు. అయితే కోలాటంలో వలెగాక 

ఇందులో వాడే క|రలు కొంచెం పెద్దవై ఉంటాయి.! 

ఇక ఇతర రాష్ట్రాల్లో విశేష పచారంలో ఉన్న కోలాటపు తుల్య రూపా 

లను పరికి ద్దాం. 

కర్నాటక 

కోలాటం : 

ఆం|ధ|పదేశ్ లోని కోలాటానికీ కర్నాటకలో వేసే కోలాటానికీ తేడా 

కన్పించదు. కర్నాటకలో కోలాటాన్ని గురించి “కోలుపదగళు "అనే పుస్తకంలో 

మళ లి వసంతకుమార్ గారు చక్కగా వివరించారు.® ఈ పుస్తకం కన్నడంలో 

ఉంది. దీనిలో నిరూపించబడ్డ ఆటగాళ్ళు, జట్టు నాయకుడు, గజ్జెలు, తమ్మడి, 

తాళాలు, క్మరలు (కోలు); వేషధారణ, రకరకాలైన కోపులు, కోలాటం వేసే 

సమయాలు ఇత్యాద్యనేక సూకఇ్మాంళాలు అచ్చంగా దెలుగువారి కోలాటానికి (పతి 

బింబంగా కన్చిస్తాయి, కొయ్యకాలు 10 తపు తక్కినవాటిలో మనకు వారికి భేదం 

కన్పించదు. తమ్మడి మన ఆటలో కన్పించే తప్పెట మా(తమే, ఆడే విధానంలో 

లయ- తాళాలు సరిదిద్దడంలో, కాలు కదపడంలో, పుల్లలు కలపడంలో, పాటలు 

పాశడంలో, ఎత్తుగడ-ముకాయింపుల్లో కర్నాటక లోని ఆట ఆం|ధ|పదే్ లోని 

ఆటకు నూటికి నూరుపాళ్ళు సమ్మ సరిపోతుంది. గతిలో (పాంతీయ భేదా 

లుంటాయి, 

8. Traditions of Folk dance, p. 227-220. 

9, కోలుపదగళు, పు. 18-44. 

10. దీనినే తెలుగులో మరగాలు అనికూడా అంటారు. 
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తమిళనాడు 
షిన్నల్ కోలాట్టం : 

తమిళనాడులో కూడా కోలాటం (పచుర | ప్రచారంలో ఉంది. దీనిని వారు 
లాట్టం అని అంటారు. ఇందులో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి.!! వీటిలో ఆంధ 

(పదేశ్, కేరళ, కర్నాటకల్లోని కోలాటం ఆటలతో పోలికలు ఉన్నాయి, 
అందులో పిన్నల్ కోలాట్టం ఒకటి. రకరకాల నూలి దారాలతో పేనిన తాళ్ళు 
ఒక చెక్కకు కట్టి చెక్కను ఇంటి కప్పుకుగాని లేదా ఎత్తైన బెట్టుకుగాని కడ 
తారు. (పతి నర్తకుడు ఒక చేతితో తాడు, రెండో చేతిలో కోలాట క్యరలు రెండూ 
పట్టుకుంటాడు. కోలాటం వేస్తూ అయాన్వితంగా జరుగుతూవుంటే ఆ తాడు జడగా 
అల్టుకుంటుంది, జడ పూర్తిగా పడ్డ తర్వాత కోలాట మాడుతూనే జడను ఊడ 
దిస్తారు. ఈ పిన్నల్ కోలాట్టం వేసేటప్పుడు పాటలు పాడుతారు. 

కో 

ఆంధ పదిళ్, తమిళనాడు, కేరళ 
కుమ్మి : 

కుమ్మీ ఆం|ధ| పదేక్ , తమిళనాడు, కేరళల్టో (పకారంలో ఉంది. కుమ్మీ నృత్యం కోలాటంతో పోరిక ఉన్న నృర్యం. ఈ నృత్యం తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో (వచురంగా [పచారంలో ఉంది.!2 దీనిని త్రీలు చేస్తారు. కుమ్మీ 
నృత్యాల్రో వేర్వేరు రీతులున్నాయి. ఒక్కాక్కరకం నృత్యానికి ఒక్కాక్క- 

ll. ము Tamil Nadu, the Koollaatams are of many types and 
varieties; each of these has its counterparts in the 
adjoining feature of the dances is the ropes, ribbons 
or strings which are tied to a central wooden block 
and hung from the top and the sticks which are held 
in ont hand of the dances. 

Traditions of Folk Dances - p. 240-241. 
12. Traditions cf Folk Dance, p. 89-241. 
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రకం పాట పాడుతుంటారు. కుమ్మీలో ఎక్కువగా ఇంటిపనులు వర్ణించ 
బడుతాయి. ఇందులోని పాట ఒక అమ్మాయి నీళ్ళు తోడుతున్నట్లు, పో తలు 

తోముతున్నట్లు, అన్నం వండుతున్న ట్లు, పిండి విసరుతున్నట్టు వర్షిస్తుంది. ఏ 

పాటలు పాడుతూ చేసినా వలయాకృతిగా ఏర్పడడం పరిపాటిగా కన్పిస్తుంది. 

గుజరాతులోని గర్భా, రాజస్థాన్లోని ఘుమర్లతో దీనికి పోలికలు ఉన్నాయి, 

సౌరాష్ట్ర రాస నృత్యాల్లో వలెనే ఈ కుమ్మీ నృత్యాల్లో కూడ వలయంలో 

వలయాలుగా ఏర్పడడం ఉంది. ఈ కుమ్మీ నృత్యాలన్ని ంటిలోను ఒర స్రీ పాట 

ఎత్తుకొని పాడుతూ ఉంటే తక్కినవారు దాన్ని అందుకొని పాడుతుంటారు. 

తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చరణం ఒకరి తర్వాత ఒకరు పాడుతారు. 

నృత్యం చేసే వాళ్ళంతా అలసిపోగానే ఆట ఆగిపోతుంది. 

"కేరళ 

కోలాటం వ 

కేరళలో విశేషంగా [ప్రచారంలో వున్న కోలాటం ఆంధ పదెశ్, 

కర్నాటక, తమిళనాడుల్లోని కోలాటంకంటి భిన్నంకాదు. 

కోల్కలి మోపిల్ల పట్టు : 

కేరళలో కోలాటంతోపాటు ముస్టిమ్ (మోప్టా) అలో విశేష [పచారంలో 

ఉన్న నృత్యం కోల్కలి లేక మోప్పాకలి. చెరుగంటలు బిగించిన క[రముక్కలతో 

తాళం కొడుతూ, నర్తకులు సంక్లిష్టమైన రీతుల్లో ఏర్పడుతూ నృత్యం చేస్తారు. 13 
ఇందులో వలయాలుగా ఏర్పడడం, చేతులు చరచడం అనే అంశాల్లో కుమ్మీ, 
కోలాటాలను పోలి ఉంటుంది. ' 

గుజరాత్ -మహారాష్ట్ర _.రాజన్లాన్ 

గరా : 

గుజరాత్ జానపద నృత్యాల్లో కెల్లా విలక్ష ణమెంది గర్భా నృత్యం, 

ఇది మొదట ఆటవికులు వేటాడి చంపిన మృగం చుట్టూ తిరుగుతూ చేసే నృత్యం. 

[క్రమంగా వ్యవసాయదారుల ఆచార నృత్యంగా మారింది. ఆ తర్వాత సమాజంలోని 

18. Ibid, 9.258, 254, 
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అన్ని తెగంవారి ఆ[శయంలో సామాన్యమైన నొాంఘిక నృత్యంగా పరిణమిం 

చింది. కుల మళ ఖేదాలు లేకుండా అందరూ పాల్గొనే ఒక జానపద నృత్యంగా 

స్థిర పడిపోయింది. నవరాతి పండుగ సందర్భంగా గర్భా ఉత్సవం చేసారు. ఆ 
ఖో ఖో 

ఉత్సవంలో వివిధ గర్భానృత్యాలు చేస్తారు, సౌరాష్ట్రలో పలురకాల రొస 

నృత్యాలు ఉన్నట్టుగానే గుజరాతులో గర్భా నృత్యాలు కూడా పలు రకాలు 

ఉన్నాయి. 

ఖంజరీ గర్పా, మండారీ గర్చ్బా, తాలీ గర్భా, టి పీ గర్బా మొదలయిన 

వాటిని తెల్పి, తాలీగర్భా తెలుగువారి జట్టిజామును పోలివుంటే టి(పీ ఆంచే 

మరారీలో కోలాటక కై ఆని అర్థం తెలుపుతూ గర్భా భేదాల్ని చూపించారు 

తూమాటి దొణప్పగారు.!* గర్భా గుజరాతులోనేగాక మహారాష్ట్రల్ ను, రాజ 

స్థాన్లోనూ, మధ్యభారతంలోనూ కూడా పచారంలో ఉఊందని తెలుపుతూ 

గర్పాను గూర్చి విపులంగా వివరించారు కపిలా వాత్స్యాయన్ గారు, 15 గర్బా 

నృత్యాల్లో కనిపించే సుందరాభినయాలు కనులవిందుగా ఊంటాయి. క 

సారా ష్ట్ర 
వండియారాస ; 

మణిపూర్ రాసనృత్యాల్లో స్రీలు పాల్గొంటారు. కాని సౌరాష్ట్ర రాస 
నృళ్యాల్లో పురుషులే పాల్గొంటారు. సౌరాష్ట్ర రాసనృత్యాల్లో కెల్లా (పసిద్ధమైంది 

దండియా రాసనృత్యం. ఇందులో నర్తకులు మువ్వలు కట్టిన చిరుక్యరలు 

పట్టుకొని చేతుల్లోని కర్రలతో ఎదుటివారి క్యరలను కొడుతూ నృత్యం చేస్తారు. ఆ 

కరలకు గజ్జెలుకడతారు. సంకిర్ణమైన లయరీతి, ఘల్డు ఘల్తుమనే గజ్జల శబ్దం 

ఆటకు ఆకర్షణీయాలు. మన కోలాటంలోవతి ఇందులో గూడ మొదట నెమ్మది 

గాను, ఆ తర్వాత హెచ్చు వెగంతోను నృత్యం చేస్తారు. ఈ నృత్యవలయంలో 

(పతి వ్యక్తి తనంతతాను నృత్యం చేయడమే కాకుండా, తనకు ఇరువై పులా, 

అభిముఖంగాను ఉన్న నర్తకులతో కలసి నృత్యం చేస్తాడు. ఈ వలయం 

14. శానపద కళా సంపద, పు. 192. 

15. Traditions of Folk Donce, 9. 202.205 

16. Encyclopedia of India, p. 185. 
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ఒకొక్కసారి రెండు వలయాలుగా ఏర్పడడం మరొక్కసారి మూడు వలయా 

లుగా ఏర్పడడం, ఇంకొక సారి నాల్లు వలయాలుగా ఏర్పడడం, కూడా ఉంది. 

మన కోలాటంలో దాదాపు అన్ని కోపులకు రెండు వలయాలుగా ఏర్పడడం ఉంది. 

(పార్థన కోపులో ఒకే వలయంలో ఉండి ఆడుతారు. బజారు కోపులో మూడు 

వలయాలుగా ఏర్పడడం, చదరంగం కోపులో నాల్గు వలయాలు లేశ నాల్లు 

వరుసలుగా ఏర్పడడం అనేవి పె వాటితో పోల్చవచ్చు. మన కోలాటంలోవలే 

నిల్చుండి, కూర్చుండి పరుండి కూడా క్య్రరలతో ఆట ఆడడం ఉంది. అంతే 

కొకుండా పరుండి చేతులు పెకెత్తి పక్కవారి క[రలతో కొట్టడం ఉంది. పరుండి 

చేతులకు బదులు క[రలను కాళ )తో కూడా పట్టుకొని ఆట ఆడుతారు. ఇది 

నూటికి నూరుపాళ్ళు కోలాటంతో పో లిక ఉన్న నృత్యం.1? 

మ హారా షం 
త 

లెజిమ్ (16౫19) : 

మహారాష్ట్ర ; వానపద నృత్యాన్నింటిలోకీ ముఖ్యమైంది, దక్షిణ భారతదేశపు 

కోలాటాన్ని టోలిందీ లెజిమ్ నృత్యం, దీనిలోని బృం ఎద సంవిధానం అనేక రీతులుగా 

ఉంటుంది. ఇందులో దూకడం, ఎగరడం, కూర్చోవడం, వంగడం ఉంది. లెజిమ్ 

అంటే చిన్నకొయ్య గూటం. (పతిగ తీ లెజ్తిం ధ్వనుల లయకు ఎమ్మాత్రం తప్పి 

పోకుండా చేస్తారు. నాల్లు లేక ఎనిమిది గణణాల (ప్రకారం లజిమ్ ఊపుతారు. 

ఇందులో అన్నీ కోలాట పద్ధతులే. అయితే ఒక్క. క్మరతో మ్మాతమే ఊపు 

తారు.16 మహారాష్టాంలోనే కాకుండా ఆంధ్యపదేశ్లో కృష్ణాజిల్దా పాంతంలో 

కూడా పాఠశాల్లో వ్యాయామ క్రీడగా నేర్పుతున్నారు. 

టిపీ మరియు గోస్ (Tipri & Goph) : 

మహారాష్ట్ర పాఠశాలల్లో వ్యాయామ్మక్రీడగా వృద్ధి చెందిన నృత్యాలు ట్మ్పీ 

మరియు గోప్ అనేవి, టి|పీ అంటే చిన్నక|ర. గోస్ ఆంటే తాడు లేక రిబ్బను. 

ననా ని 

17. Traditions of Folk Dance, 9. 202-204. 

18. 1016, p. 214, 215. 
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వలయంగా ఎర్చడ్డ నర్తకుల తలపైన ఎత్తుగా ఉన్న | పదేశాన్నుంచి తాళ్ళు లేక 

రిబ్బన్లు కడతారు. (పతి నర్తకుడు ఒక చేతిలో ఒక రిబ్బను చొప్పున పట్టు 

కుంటాడు. మరొక చేతిలో ట్మిపీ ఉంటుంది. ఈ టిపీలతో పక్కవారి టి పీలను 

కొడుతూ తిరుగుతుంటారు. నిర్టీత స్థలాలకు ఆటగాళ్ళు చేరేటప్పటికి చేతుల్లో పట్టు 

కున్న రిబ్బన్లు జడగా అల్లుకుంటాయి. మరలా తిరిగిన మార్గానే వనుకకు తిరిగి 

జడను ఊడదీస్తారు. ఇందులో తిరిగే గతిలో జాగ్రత్త, ఓర్పు అవసరం. తప్ప 
టడుగువేస్తే జడ అల్లుకోదు. ఇది మన జడకోపు, తమిళనాడులోని పిన్నల్ 

కోలాట్టాలను నూటికి నూరు పొష్ట పోలి ఉంది.!* 

రాజస్థాన్ 

రారియా నృత్యం : 

ఇది రాజస్థాన్ ఫీల్గులు చేసే నృత్యం. యూరియా అంటే కొయ్యకర అని 

ఆర్థం. ఈ నృత్యంలో వలయాలుగా ఏర్పడతారు. దీనిని కోలాటానికి సామ్యంగా 

చెప్పవచ్చు. దీనిలో డోలు, సన్నాయి, నగారా మొదలయిన వాద్యాలు వాడుతారు. 

వీటి ధ్వనులకు అనుగుణంగా ఆడుతారు. ఇందులో గూడ కోలాటంలోవలె రెండు 

వలయాలు ఏర్పడతారు. అయితే ఒక వలయం పురుషులు, మరొక వలయం శ్రలు 

ఏర్పడతారు.2? ఈ నృత్యం ఆడేటప్పుడు “Linking arms, they dance 
in a circle with simple steps some times standing, some 

times bending, some times sitting duwn”?! మొదలయిన విధంగా 

ఉండి చాలా అందంగా ఉంటుంది. చాలా రకాలుగా తిరిగే ఈ నృత్య వలయాన్ని 

తిలకి స్తే మన కోలాటంలోని రకరకాల కోపులు గుర్తుకు వస్తాయి, 

పంజాబు 

పల్ ఆత్యంత (పజాదరణ పొందింది భాం(గొ 

నృత్యం, భాం|గా బుతువు గోధుమ వితడ తో ఆరంభమై, పంట కోతలతో అయి 

19. Ibid, p. 214, 215 

20. 10164 p. 192, 198. Emre 

21. Encyclopedia of India, p. 264. 
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పోతుంది. దీనినే బై శాఖి కోత పండుగ అంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఆడే ఈ 
నృత్యంలో కోలాటంలోవలే క[ర్రలు ఆడించడం. వలయాలుగా తిరగడం, అడు 

గులు వేయడం కన్పిస్తుంది, డోలు వాద్యగాడు ఆట త్మీవతను పెంచే సంజ్ఞలిస్తాడు. 

ఆపుడు అత్యంత పారవశ్యంతో “హోయ్ హోయ్ - ఆప్ అప్” అని అరుస్తూ 

గిరుగ్మిరున తిరుగుతూ నృత్యం చేస్తారు.22 

బెంగాలు 

కథీ నృత్యం :- (Kathi or Karthi) : 

ఇది బెంగాలులో పేరుగాంచిన నృత్యం. మన కోలాటంలోవలె క[రలు 

ఉంటాయి. పాదగతులకు క[రలమోతకు అనుసర ణలో [క్రమం తప్పదు. కోలా 

టంలోవలె వలయంగా ఏర్పడడం ఉంది. వలయాకారంగా జరుగుతూ విడిపోయి 

ఎన్నో నమూనాలుగా ఏర్పడడం ఉఊంది.*8 ఇది మన కోలాటంలోని కోపులను 

గుర్తుచేస్తుంది. ఒకరు ఆటమధ్యకు చొచ్చుకొనివస్తారు. మన కోలాటంలో తిరిగే 

జట్టు నాయకునివలె ఇతడు వలయం మధ్యలో ఆడుతూ పొడుతూ తిరుగుతుండడం 

కన్పిస్తుంది. అయితే ఇతడు కధథీనృత్యంలో జట్టు నాయకుడుకాడు. ఆ నర్తకుడు 

ఆ తెగవారి |కోధానికి గురై నవాడుగా భావించబడతాడు, అతడు మధ్యకు వచ్చి 

కోలాటం క[రలను కొడుతూ పాదాలతో తాళంవేస్తూ, చుట్టూ తిరుగుతూ నృత్యం 

చేస్తాడు. ఓక కర దెబ్బలు, తాళం మొదలయినవి మన కోలాటాన్ని పో లిఊింటాయి 

ఇం గ్ర డు 

మోరిస్ (మొ రిన్) నృత్యం (Morris dance ) ; 

పొళ్చాత్యదేశాల్లో ముఖ్యంగా ఇంగ్లండులో ఆడే నృత్యం మోరిస్నృత్యం, 

ఈ మోరిస్ నృత్యానికి మన కోలాటానికి అభేదత్వం చెప్పబడింది .25 ఇందులో 

~~ 

a న్ 

22, Ibid, 9. 52, 

28. Ibid, p. 287. 

24, Traditons of Folk Dance, p. 127. 

25. Sankaranarayana Telugu - English Dictionary p.398.- 
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చాలారీతులు ఉన్నాయి, అవన్నీ ఎక్కువగా ఇంగ్లండులో పచారంలోఉన్నాయి.2ో 

హైళ్చాత్యదేశాలయిన ప్రాన్సు, 3 స్పెయిన్, హోర్చుగల్, ఆస్ట్రియా మరియు దశ్షేణ 

ఆమెరికా మొదలయిన దేశాల్లో కన్చిస్తుందీ మొరిస్ నృత్యం, 

కోలాటంతో అభేదత్వాన్ని ఆంగికరించక పోయినా ఇందలి వస్త్రధారణ, 

అలంకరణ, వాడేపరికరాలనుబట్టిచూ స్తై కోలాటంతో కొద్దిపాటి సామ్యం ఉందని 

చెప్పవచ్చు. 

ఇట్టా కోలాటం ఒక ఆం (ధ్మపదేశ్ లోనే కాక ఆం|ధేతర సీమల్లో సహితం 

ఉంది, అంటే హొరుగు రాష్ట్రాలయిన దశిణాది రాష్ట్రాల్లో కోలాటం కొద్దిపాటి 

తేడాలోను, ఉత్తర భార రయ రాష్ట్రాల్లో కోలాటం తుల్యరూపాలతోను కన్పిస్తుంది. 

పాశ్చాత్య దేశాల్లో సహితం కొన్ని తుల్బరూపాలు ఉన్నాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో 

కోలాటం పేరుతోనే ఉంది, అంతేకాకుండా కోలాటానికి ఈషద్భిన్నంగా మరికొన్ని 

ఆటలు ఉన్నాయి. కోలాటాన్ని వి ఫోల్రిన [కీడల్లో కొన్నింటిలో క[రలు వాడితే, 

కొన్నింటిలో క్మరలు వాడరు. జట్టిజాము, కుమ్మీ, గర్చాల్లోని కొన్ని రకాల్లో 

క్మరలు ఉపయోగించరు. అయితే వలయంగా ఏర్పడడం, అనేక రీతులుగా 

తిరుగుతూ ఆడడం వీటిలో పోలికలుగా తీసుకోవచ్చు. ఊత్తర భార తదేశంలో 

ఆయా సీమల భాషా పదాల్లో కోలాటం అనే అర్థాన్నిచ్చే పదాలతో ఈ ఆట 

కన్పిస్తుంది. సౌరాష్ట్ర, మహారాష్ట్ర, గుజరాతు, రాజస్థాన్ల్లోని రాసనృత్యాలు 

ముఖ్యంగా సౌరాష్ట్రగిలోని దందియారాస, మహారాష్ట్రలోని లెజిమ్, రాజస్థాన్లోని 

మూదియా, పంజాబులోని భాం గా, వెంగాలులోని కథే నృత్యాలకు కోలాటంతో 

పోలికలు ఉన్నాయి. 

- ౧ంగొ (విబను, (ఫాన్సు, స్పెయిను, పోర్చుగల్లు, 

ఆస్ట్రియా, దత్నిణ అమెరికా జలాల్లో కన్పించే మొరిస్ నృత్యంలోని కొన్ని 

రీకుల్లో మన కోలాటండో హోలెకలు ఉన్నాయి. కె 

పపంచంలో అచ్చ 

చెప్పవచ్చు. ఇంత 

కోలాటం, దాని తుల్యాలు విశాల 

టచ్చుటా క స్పించడాన్ని బట్టి ఆది విశేష పజారంలో ఉన్నట్లు 

వసత పరిధిలో కన్పించే ఈ కోలాటాన్ని విశ్వజనీనమైన 

3 

బా 
a 

సార్యకాలికమెన | కడగా పర్కానవచ్చు, 
న. 

26. Children's Britanica, Vol 6, p 508. 
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జానపద విజ్ఞానంలో కోలాటస్థానం 

నోటితో పాట, చేతి కోలలతో ఆట ఈ రెండింటి సమాహారమే కోలాటం, 

జొనపద విజ్ఞానంలో పాట ఒక విభాగానికి చెందితే, ఆట మరొక విభాగానికి 

చెందుతుంది. జానపద విజ్ఞానాన్ని వాక్సహిత కళలు (Verbal arts), వా[గ 

హిత కళలు (Non Verbal arts), మిక కళలు (Mixed arts) అని విభ 

జించవచ్చు. అపుడు కోలాటం ఆటపాటల మి్మిశరూపం కాబట్టి మి కళా విభా 

గానికి చెందుతుంది. 

'జనానామ్ పదమ్ జనపదమ్'. జనసదం అనేది సంస్కృత శబ్దం, 

విశేష్యం. దినికి “పల్లె, (గామము', “దేశము, జనులుండు తావి అనే ఆరా 

లున్నాయి.! జనపదంలో ఉండేవారిని జానపదులు అంటారు. జానపదుడు అంటే 
'జనుడు, మనుష్యుడు, 'గామవాసి, పల్లెయందుండు' వాడు అసి అర్థాలున్నాయి .2 

“డానేన పద్యతే జానపదః అని వ్యుత్చ త్తి.' '3 జనపద సంబంధమైనది జానపదం, 

జనపదం నుంచి వచ్చింది లేక జనపదం నుంచి పుట్టిందని భావం. దీనినే జానపదికం 

అని కూడా అనవచ్చు. 

జానపద వాజ్మయం అనే పదానికి బదులుగా తొలుత కొందరు తెలుగు 

పరిశోధకులు ప్రయోగించిన |పజా వాజ్మయం, పద వాజ్మయం, అనాదృత 

వాజ్మయం, గెయరచనలు, మధురకవితలు, దేశి సారస్యతం, మహాజన గానం 

మొదలయిన పలుకుబళ్ళను స్వీకరించి రామరాజుగారు విపులంగా పరిశీలించి చివ 

రకు జానపద వాజ్మయ మన్న పదమే స్థిరీకరించబడిందని నిరూపించారు.* జాన 

సూ. ని., 8.889. 

పైది, 8-864. 

ఆ. శ. ర., 1-1169. 

తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము, పు. 1-8. 

i 

వా 09 DD ~|. 
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పదులకు సంబంధించిన వాజ్మయాన్ని జానపద వాజ్కయం అన, జానపదుల 

నృత్యాల్ని జానపద నృత్యాలనీ, జానపదుల కళల్ని జానపద కళలనీ అంటారు, 
ఇరు జానపదులకు సంబంధించిన అన్నిరకాల కార్యకలాపాల్ని కలిపి జానపద 
విజ్ఞానం అంటారు జానపద విజ్ఞానం అనే పదం ఇంగ్లీషు లోని [011 1016 అనే 
పదానికి సమానార్థకంగా వాడుతున్నారు. 1౦11 1016 అనే రెండు శబ్దాల కల 
యిక వల్ణ ఏర్పడిందీ వదం. ఈ పదాన్ని ఇంగ్లీషు భాషలో మొట్టమొదట 
Wiiliam John Thoms అనునాతడు (కీ.శ. 1846 లో Athenaeum అను 
ష్మతికకు రాసిన జాబులో సూచించినట్లు పరిశోధకుల నిర్ధార ణ.5 ఇది Volks 

Kunde అనే జర్మను పదానికి ఆనువాదం అని అంటున్నారు. అంతకుముందు 

Popular antiquities, popular literature అనే మాటలు వాడుకలో 
ఉండేవి, Fం1lk అంటే నిరక్షరకుక్షులైన రైతులు, 1018 అంటే విజ్ఞానం, 
Folklore అంటే అక్షరజ్ఞానం లేని పల్లె ప్రజల సాం్యపదాయక విజ్ఞానం అని 
Tohms గారి దృష్టిని విపులీకరించారు తంగిరాల వేంకటసుబ్బారావుగారు." 
“జానపదులు కేవలం (గామవాసులే కానక్కర లేదనీ, నగరంలో కూడా ఆలాంటి 
మనస్తత్వం ఊన్న వారు ఉండవచ్చుననే, “Fం1k'ను నిర్వచిస్తూ 'నమానధర్మాలు 
కలిగిన ఏ జన సమూహాన్నయినా జానపదులనవచ్చు' నన ఎ, అలన్ డండెస్ 
(Alan Dundes) గారి మాటలు వెక్తిచూపుతూ “జానపద మనస్తత్వం కల్లిన 
వారు సృష్టించింగి జానపద విజ్ఞానం అవుతుందనీ ఆంలేకాకుండా ఈ జానపద 
చిత్తవృత్తి ఫలితంగా అవతరించిన విషయాలు సం|పదాయాన్ని గడించుకొంటేనే 
ఆది జానపద విజ్ఞానం ఆప్పతుందని” 8 సుందరంగారు జానపద విజ్ఞానాన్ని 
విపులంగా చర్చిస్తూ పేర్కొన్నారు. 

Fulklore Museum, p. 1. 

(According to some scholars, however, the term folk 
lore is itself, a translation of the German word ‘volks 
Kunde’ which came into usage as early as 1808) 

Folk lore Museum, p. 4. 
కాటమరాజు కథలు, పీఠిక, పు. 1.1. 

తలుగు. కన్నడ జానపదగేయాలు, పు. శి, 
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Folk lore అనే దానికి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు నిర్వచనాలు పేర్కొ 

న్నారు. ₹7011200 Bascom అను నాతడు “Folklore means folk 

learning; it comprehends all knowledge that is transmitted 

by word of mouth and all crafts and techniques that are 

learned by imitation or example as well as the products of 

these crafts-” అని నిర్వచించాడు.* 

Darwin of Folk lore అనబడే Sir James Frazer అను నాతని 

దృష్టిలోని Folk 1ంre ను గురించ “Folklore was accepted as a 

science of survivals. It contained 1) narratives i.e. folk 

tales, heroic tales, ballads and songs and local legends. 

2) Customs and traditions i.e. local traditions, festivals, 

rituals, traditional games etc. 8) Superstitions i.e. witch- 

craft, fortune-telling, popular assumption, Customs, Popular 

sayings, proverbs, popular n>menclature, riddles, nonsense 

rhymes etc.”!© అని Durga bhagwat గారు వివరించారు, 

Young Students Encyclopedia లో “People in every 

country have traditions and beliefs that have been passed 

down from generation to genaration, usually by word of 

mouth. These traditions and beliefs are called folk lore- 

the knowledge, or lore of the people, or Folk” అని వివరించ 

బడింది..! రౌ H. Gaster అను నాతని “FOlk lore is the repository 

of popular traditions, consciously or unconsciously preserving 

beliefs, tales etc. of the people, by the people and for the 

9, International Encyclopedia of Social 5013065, Vol-V, 

p. 497. 

10. Aa out line of Indian Folk lore, p. 10. 

11. Young Students Encyclopedia, Vol-8, p. 1149. 
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people. Tt isa formal art and literature” అన్న దృష్టిని, ఇంకా 
B. A, Botkin, Jones Balys, M. Barbean, A. M. Espinosa, 
G. M. Foster, M. Harman, M.]. Hersho Vits, G. Her 
Zog, R. D. Jameson, 6. ౨. Kurath, M. Leach, K. Luonale, 
J.L. Mish, CF. Potter, MW. Smith, A. Taylor, 
S. Thompson, E. W. Vaegelin and A. H. Krappe 
మొదలయిన ఇరవై మంది జానపద విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తల దృష్టిలోని Folklore 
నిర్వచనాలను చరి ఎంచి; వాటితోపాటు “౦౧1౬ tales of Bengal’ అనే 
అంశంపై |శమించిన Arn Ry అనే ఇటీవలి జానపద విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త 
దృష్టిలోని “Folklore is the elemental ingredient which forms 
the basis of super structure, created, processed and fostered 
collectively unanimous people at the dawn of civilization, 
flowing through class divided societies towards a higher super 
structure of the future unanimous people, re-modelling and 
re-shaping it with new experiences and contributing at every 
stage of development of societies etc.” అనే నిర పాచనాన్ని గురించి 
Shyamchand Mukherjee గారు తమ Folklore Museum అనే 
[గ్రంథంలో విపులంగా చర్చించారు. 12 

“= వై నిర్వచనాఐన్నీ విపులంగా పరిశీలిస్తే మొత్తం మీద జానపద విజ్ఞానం 
అంటే జానపదుల ఆచార వ్యవహారాలకే పరిమికం కాక జానపదుల నమ న విష 
యాలు శానపద విజ్ఞానంలో చేరుతాయని చెప్పవచ్చు. 13 

12. Folklore Museum, p. 13-25. 
18. “Folklore includes folk art, folk crafts, folk tools, 

folk costume, folk belief, folk custom, folk medicine, folk recipes, folk music, folk dance, folk games, folk gestures and folk speech, as well as those verbal forms of expression which have been called folk literature 
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ayn! 

జానపద విశ్ఞాసంలోని" పతి అంశంలో దాదాపు ఒకే రకమైన లక్షణాలు 
కన్పిస్తాయి. అవి : 

1. అవిజ్ఞాత కర్హృత్వం, 

. రచనాకాలం ఇలియకపోవడం, 

ఫ్, అ[పయత్న రచన, 

ED 

4. అను కుత (ప్రచార లక్షణం, 

గ, పాశాంతరాలు రల్గి ఉండడం, 

6. నియమిత స్వరూపం లేకపోవడం, 

7 నిత్య సూతన త్వాన్ని కల్లి ఉండడం, 

8, పునరావృత్తి కల్లి ఉండడం, 

9, జనసామాన్య పరిచిత వస్తువై ఉండడం, 

0. సరళత్సాన్ని కల్లి ఉండడం. 

శ 

| 

బిరుదురాజు రామరాజుగారు, ఆర్. ఏవి, యస్. సుందరంగారు తమ తమ 

సిద్దాంత వ్యాసాల్లో  బానపద గేయాలకు లక్షణాల్ని వివరిస్తూ విపులంగా 
చర్చించారు. 

చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులు ఈ జానపద విజ్ఞానాన్ని అంతటిని ముఖ్యంగా 

1. కార్తిక కళలు (Verbal arts), లి కాబ్టి కేతర కళలు (Non-Verbal arts) 

అని రెండు భాగాలుగా విభణించారు, అంటే జానపద సాహిత్యం శాద్దిక కళా 

but which are better described as verbal art. Verbal 

art which includes such forms as folk tales, legends, 

myths, proverbs, riddles and poetry has been the 

primary concern of folk lorists from both the humani- 

tiew and social sciences since the beginings of folklore 

as a field of study.” 

International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. 5, 

p. 497, 
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విభాగానికి, జానపదుల మిగిలిన అన్ని కళలు శాబ్టికేతర (NOn-Verba1) కళా 
విభాగానికి చెందుతాయి. కాని విషయ సొలభ్యంకోసం జానపద విజ్ఞానాన్ని ముఖ్యంగా 
మూడు విభాలుగా విభజించవచ్చు. వాక్సంబంధ మైన అన్ని (స్మకియలు కలిపి 
శబ్ద సహిత కళలు లేక వాక్చహిత కళలు (Verbal arts) అనీ, వాక్సంబంధం 
ఏ మ్మాతమూ లేని శిల్పం = చి|తం మొదలయినవి శబ్ద రహిత కళలు లిక 
వా[గహిత కళలు (NOn- Verbal arts) అనీ, వాక్సంబంధంతోపాటు చేష్టాను 
రూపమైన కళా రూపాల్ని మ్మిళ కళలు (Mixed arts) అనీ విభజించవచ్చు. 
మరలా ఈ మూటిలో వేరు వేరు విభాగాల [కింద చేరే అంశాల్ని కలిపి వేరు 

వేరు వర్గాలుగా సూవ్మాతిసూక్ష్మంగా వర్గీకరించవచ్చు. బాగ్స్ వర్గీకరణ పద్ధతిలో 
ఆర్, వి. యస్. సుందరంగారు చూపిన సూమ్మతి సూష్మాంళ వివరణ పద్ధతి 
గమనించదగింది, 1 

కథాసహిత గేయాలల్లో వీరగాథా గేయాలు, అద్భుతగాథా గేయాలు, మత 
గాథా గేయాలు, చార్మి తక గాథా గేయాలు, ప్రీసంబంధిగాథా గేయాలు, (వత 
గాథా గేయాలు, [గామజేవత గాథా గేయాలు అనేవిగా చెప్పవచ్చు. 

కథారహిత గేయాల్లో వలపుపాటలు, కన్నీ టిపాటలు, పిల్లలపాటలు. స్త్రీల 
పాటలు, వేడుక పాటలు, [శ్రామిక గేయాలు, హాస్యగేయాలు, తా త్తీికగేయాలు, 
పారమార్థిక గేయాలు, బాంధవ్య గేయాలు, జోల పాటలు మొదలయినవన్నీ 
వేరుకొయి. 

వచన విభాగాన్ని నీతికథలు, వీరగాథలు, పురాకథలు, పురాకల్పిత 
కథలు, కల్పిత కథలు, జానపద కథలు అనేవిగా విభజించవచ్చు. 

"పొడుపు కథలను మనిషో జంతువో స్పష్టంగా తెలియని |ప్రాణితో పోలిక 
చెప్పే పొడుపు కథలు, జంతువుతో పోరికచెప్పే పొడుపు కథలు, మనుషులతో 
పోలికచెప్పే పొడుపు కథలు, చెట్లకో పోలికచెప్పే పొడుపు కథలు, ఇతర వస్తువు 
లతో స్రోల్రిక చెప్పే పొడుపు కథలు అనే ఖేదాలుగా విభజించవచ్చు. "5 

14. తెబుగు-కన్నడ జానపద గేయాలు, పు. 16-18. 
15. కాటమరాజు కథలు పీఠిక, పు, vi 
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వావీ 

విలసితం, బుద్ధికుళ తా నికషోపలం, ఆలోచనాలోచనం మొదలయిన భాగాలుగా- 

విభజించవచ్చు .16 

సామెళలు లేక, లోకోక్తులు అనే వాటిని గూఢ వస్తుమయం, ఉఊక్తివైచ్చిసీ 
wr 

జానపదభాష అనే విభాగంలో వ్యక్తుల పేర్లు, గామాల పేర్లు, మాండలిక 

భాష, జానపద రూప నిష్పత్తి, నుడికారం, తిట్లు, ఒట్టు మొదలయినవి చేరుతాయి. 

Il. శబర హితకళలు లేక వాగహిత కళలు 

(Non _ Verbalarts) 

ఈ విభాగంలో జానపదుల చేతిపనులు, నాటు వెద్యాలు. వంటకాలు, శకు 

నాలు, మంత తంతాలు, ఆచారవ్యవహారాలు, సెగలు, బైరాగి చిట్కాల్లు 

నై వేద్యాలు, బలులు, సమాధులు, యంతాలు, మందులు, సంతర్పణలు, దాన 

ధర్మాలు, మొక్కుబడులు, ఆటలు, తీర్థాలు, విభూతి, కుంకొలు, శిల్పకళలు, చత 

కళలు, నగ-న్మటి; దుస్తులు, (పసాధన సామి, వంట సామ గి, వాస్తు నిర్మాణ 

వస్తుసామ। గి, వ్యవసాయపద్ధతులు, వస్తు వాహనాలు, వేషభూష ణాలు, ముగ్గులు 

మొదలగునవి చేరుతాయి. 

Hl. మశ కళలు 

| Mixed తమ్] 

మిశకళా విభాగంలో గాత్ర సంగీతం, గేయ సహిత నృత్యం, నాటకం, 

యక్షగానం, వీథిభాగవతం, కోలాటం, భజనలు, పగటి వేషాలు, తోలుబొమ్మ 

లాట్, చెక్కబొమ్మలాటలు గారడివిద్యలు, కాటిపాపల విద్యలు, వ్మిపవినోదాలు, 

విచితవేషాలు, చిలుకజోస్యాలు, పూజా పునస్కారాలు, సోదె, జాతరలు, కొలు 

పులు, వీరాచారాలు, పూనకాలు, కాఒజ్ఞానాలు ముదలయినవి చేరుతాయి. 
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జానపద విజాన వరీఠకరణ 
జు ౧ 

జానపద విజ్ఞానం 

_ [| 
| 

శోబ్దస హిత కళలు శబ్దరహిత కళలు ml కళలు 
ఎ | | 
గేయాల కవన నాటకం 
వచనం చ్నితలేఖనం ఏథి భాగవతం 
పొడుపు కథలు శిల్పం కోలాటం 
సామెతలు ఆటలు పగటివేషాలు 
జానపద భాష మందులు గారడివిద్యలు 

వస్తువాహనాలు విపవినోదాలు 
వేషభూషణాలు జాతరలు 
ముగ్గులు-మొదలై నవి పూనకాలు మొదలై నవి 

పై వర్గీకరణననుసరించి కోలాటం మిక కళావిభాగానికి చెందుతుంది. 
ఇందులో చేష్టానురూపమైన ఆట ఉంటుంది. ఆ ఆటలో వాాగూపమైన పాటలు 
జోడించబడిఉంటాయి. ఇది ఆట పాటల సమాహార రూపకళ. ఈ కోలాటం జాన 
పద విజ్ఞానానికి కన్పించే లషణాలి 1 ఎంతవరకు పుణికిపుచ్చుకుందో పరిశీలిద్దాం. 

i. అవిజ్ఞాత క రతం : 

జానపద గేయాల్లో కోలాటం పాటలు వేడుకపాటల విభాగంలో చేరుతాయి, కోలాటం పాటల్లో మతపరమైనవి, రసవరమైనవి, వివిధ సంఘటనలకు సంబం ధించినవి, ఇంకా అనేక సౌంఘిక విషయాలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. ఆన్ని పాటలు ఆయా విషయాలకు సంబంధించిన పూ రి వివరణలు ఇస్తున్నాయి. పాట 
పరి౭లించినట్లయితే అనేక మెన పదబంధాలు, పదాలు జో చ్, వాటి నాగం నీ 5 క 

పాతవాటి జ్థౌనంలొ చోటుచేసుకున్న ట్టు కన్పిస్తుంది, దీనికి కారణం పాడేవాది అభి 

ల్లోని కొన్ని పాకాంతరాంను 
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రుచులు మారడమే. ఉదాహరణకు గుండ్డకమ్మ పాటలో చెల నరసింహదాసు 

“ఆహా యిం దాపయిం[దులు పట్నంలో నినుబింవ యిస్టంలేదని యెల్లినావా' '! "అని 

పాడితే, భొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ ర్లు “ఇందాప యిం[దులు యిస్టముతొ పొగడంగ 

యిస్టములేదని యెల్లినావా' 'అని పాడాడు. “పట్నంలో నిను బిలవ' అనే పదబంధానికి 

బదులు 'యిస్టముతొ పొగడంగ' అని పాఠాంతరం కన్పిస్తుంది. “కలువరాయ 

ఉదయ వన్నెల' 1! ఆనే మరొక పాటలో నరసింహదాసు “సరసిజాచ్చ నిన్ను 

జూడ= మనసు గల్లెరా మోహన” అని పాడితే, చెప్పాల చెన్నయ్య “'సరసిజాచ్చ 

సిన్ని కిష్నా-మమ్ము బోవరా కిష్నా' అనీ, కొండం వెంకటనర్సయ్య 'సరసిజాచ్ళ 
సిన్ని కిష్నా-కరున బోవరా' అనీ పాడారు, ఇందులో “మనసు గల్లెరా' అనే పద 

బంధానికి బదులు “మమ్ము బోవరా' అనీ, “కరున బోవరా అనీ పాఠాంతరాలు 

కన్పిస్తున్నాయి. “కోలు కోలన్న కోలు కోలో నాసామి** అనే వేరొక పాటలో 

నరసింహదాసు “కరమంచి కరబాయి నీళ్లో నాసామి - కడవనిండాబొయ్యబోతే” 
అని పాడితే నెమలి రామలింగారెడ్డి “కామంచి కడబాయి నీకో నాసామి - కడవ 

నింశా ముంచుకోని' అనీ, చెప్పాల చెన్నయ్య “కానొచ్చె కశబాయి సీకో నాసామి- 

కోడవనిండా ముంచుకోని' అనీ పాడారు. ఇందులో “కరమంచి” అనే పదానికి బదు 

లుగా కామంచి", 'కానొవ్చె" అనే పదాలూ; “పొయ్యబోతే' అనే పదానికి బదులు 

'ముంచుకోని' అనే పదం పాఠాంతరాలుగా కన్పిస్తున్నాయి. 

ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి, ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక పాంతా 

నికి తరలి వెళ్ళుతూ ఉండే వీటన్నిటికి కర్త ఎవరో తెలియదు. కొందరు ఈ 

పాటలు పాడుతూ పాటల చివర వారే కర్తలన్నట్లు వారి పేరు పెట్టుకుంటారు. 

ఉదాహరణకు జూపల్లి పొన్చైయ్య పాడిన “ఎమిర కిట్లా “26 అనే పాటలోని 

'కలికిర యినగదవే-కర్నాటి లచ్చుమయ్యా 

అనంత మెలుకులతొ వేయించినవాడు 

కులుకుల కోలన్నా సెసె'. 

17. అను, పా. 17, 
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ఆనే చరణాలలో కర్నాటి లక్ష్మయ్య అనే పేరు కన్పిస్తుంది. చౌల నరసింహ 
దాసు పాడిన “వోలలాడిరి సక్షులు'2! అనే పాటలోని “హైదాబాదు చాటి 
సికిం దాబాదు సూజీ, కోలాలాకు మేటీ కోటయ్య పంతులు సూజీ' అనే చరణాల్లో 
కోటయ్య ఆనే పేరు కన్పిస్తుంది. ఈయన ముడిమాల కోటయ్య అనే పేరు 
ఐడ్జే కోలాటం జట్టు నాయకుడనీ, |ప్రావీనుడనీ, నేటి జట్టు నాయకులు చెప్తున్నారు. 
“కోలూకోలే ఆం కోలన్నా కోలే” 22ఆనైే మరొక పాటలో ముద్దురంగ య్యా మోహనా 
రంగయ్యా అనే చరణంలో రంగయ్య పేరు కన్పిస్తుంది. “సెల్లివి నీవే”23 
అనే పాటలో “సీ మీద (బెమ సేత -కొండమెంకటనర్సయ్య కయి రాసెను 
సెల్టైలా' ఆనీ, “ఆందుడ రాపయ్య పోట్ట బూదెయ్య ”2* అనే పాటలో “నీదు 
కోర్కెదీర్చనేమో-కొండ మెంకట నర్సయ్యగారు కయిజేసినారు నాయనా" ఆనీ, 
“మందయ్యానో వో మందయ్యానా”25 అనే పాటలో *“బామరొ యినగదవే - 

a ఎం! కొందమెంకట నర్సయ్యా.కయో జేసీనాషరా గదవే-క లికినందానా చెసి ఆని 
క ండంవెంకటనర్సయ్య పేరు కన్చిస్తుంది. అయితే పె రెండు పాటలు వెంక కు 
నర్సయ్య ఒక్క డు పాడితే, 'మందయ్యాన' అనే పాటను నెమలి రామలింగారెడ్డి, కొండం వెంకట నర్సయ్య, బొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు అనే ముగ్గురు జట్టు నాయకులు పాడారు. అయితే ఒకే పాటను పది మందినుంచి సేకరిస్తే ఆ పాటలో చవర పది మంది పేర్లు కన్పించవచ్చు. లేదా కొందరి పేర్లు మాత్రమే కన్పించ వచ్చు. అసలు ఏ పేరూ కన్పించకహోవచ్చు. అయితే పాటలో చివర పేరు 
కన్పించిన ఏరు ఈ పాలకు కర్రలు కాకపోవచ్చు. ఈ పాటలను ఎవదు 
రచించారో, ఏ (పాంతం నుంచి వచ్చాయా, ఎంత కాలం నుంచి ఉన్నవో పీఠవరికి 
తెలియకపోవచ్చు. 

ఇక్రు ఆటలో కులుకుల కోలాట a జ్ జ్ 9 కుప్పెకర్టై కోలాటం, గోల్కెైండ 
కోలాటం, గుజరాతు కొలాచం, మురళి కొలాచం, దనరా కోలాటం, నాటు 

౨1. అను, హా. శ్రి], న్ 
షై 
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లీ 

కోలాటం, చీలక్యర కోలాటం మొదలయిన రకాలు వెలశాయి, వీటన్ని టికీ కర్ర 

లెవరో ఎవరికీ తెలియదు. అంతేకాదు. ఈ ఆటలో కన్పించే క్రొత్త కొత్త 

గతులకు, రీతులకు, కోలాటం దెబ్బలకు, వలయాలుగా ఏర్పడే పద్ధతులకు ఎవరు 
కర్తలో ఎరుగరాదు. పరంపరగా ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి ఇవి సంక 

మింపజేస్తూ, పొతను కొంత విడనాడుతూ, కొత్తను కొంత సంతరించుకుంటూ 

పాత కొత్తల మేలు కలయికగా ఈ కళ వెలుగొందుతుంది. 

శి. రచనా కొలం తెలియక పోవడం : 

కోలాటం పాటలు ఎవోకొన్ని వ్యక్తి పరమైనవో లేదా స్థానిక సంఘటనల 

పరమైనవో తప్ప తక్కినవన్నీ ఫలానా కాలానికి చెందినవని చెప్పలేం. ఉదాహర 

ణకు నాగార్జున సాగర్ (ప్రాజెక్టును గురించిన “నందికొండావచ్చెనురో “26 అనే 

పాటకు కాలాన్ని ఊహించవచ్చు. కాని ““గుండ్రకమ్మనదిసి”2* గురించిన 

పాటకు కాలనిర్ణయం చేయలేము. దాదాపు అన్ని పాటలకు ఇంతే. వీటికి కర్త 

లేడు కొబట్టి అధిక చర ణాలున్న ప్పటికీ వీటిలో కాలం గురించిన (ప్రస్తావన 

కన్పించదు కౌబట్టి కాల నిర్ణయం చేయలేము, 

. ఆంటే ఆట ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎట్టు పుట్టిందో తెలియదు. క ర్రలేడు 

కాబట్టి కాలం తెలియదు. 

త, అ[పయత్న రచన: 

కోలాటం పాటలు జానపదగేయాలు కాబట్టి ఇవి కూడా ఆశరచనలో 

వెలసినవే. ఆశువంసే వేగం. ఆలోచించకుండా చెప్పే కవిత్వాన్ని ఆశుక విత్వం 

అంటారు. అటువంటి అ ప్రయత్న సృష్టియే ఈ కోలాటం పాటలు గూడ. 

లయకోసం పదాలు విరిచి తగ్గించడం, పొట్టివానిని దీర్ణాలు చేయడం కన్పిస్తుంది. 

బాగుంది, బాగులేదనే ఆలోచన ఈ సృష్టిలో కనుపించదు. 

26. అను., పా. 65 

ళీ7. అను., పా. 17. 

PK-6 
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ఆట మాతం కొంచెం ప్రయత్న పూర్వకంగానే తయారవుతుంది. 

ఎందుచేతనంటే ఎంతో శిక్షణమీద వచ్చేది కోలాటం. అటువంటిది ఒక కోపు 
సృష్టించాలంటే కొంచెం [పయాసతో కూడినపని, అనుభవంగల జట్టు నాయకుడు 
కొంచెం సులువుగానే, కొద్ది ప్రయత్వంతోటే కోపు సృష్టిస్తాడు. 

మొత్తం మీద ఆపయత్నరచన అనే జానపన విజ్ఞాన లక్షణం ఇచ్చట 
సరిపోతుంది. 

శ. అను[శుత (వచార లక్షణం : 

కోలాటం పాటలకు (పాయికంగా (గంథరూపం లేదు. వాగూపమే 
(పచురం, సామాన్యంగా కోలాటం పాటలను ఒక జట్టు నాయకుని ఆధీనంలో 
ఆటతోపాటు నేర్చుకుంటారు, చాలమంది ఏనికిడివల్ల, అవిచ్భిన్న మెన మననంవల్ల 
ఆయా పాటలను కంకోపాథం చేసారు. వీరు మరే చోటయినా పాడినా లేదా 
వీరిలో మరెవరైనా జట్టు నాయకులుగా తయారయినా వీరి ద్వారా మరొకరు 
నేర్చుకున్న ప్పుడు ఆవి (పచారాన్ని పొందినక్లే, ఇతర జానపద గేయాలన్నింటి 
వలె కాక కోలాటం పాటలకు (ప్రచారం ఎక్కు_వగా జరిగే అవకాశం ఉంద్వ 
పనిగట్టుకొని కోలాటం నేర్చుకుంటారు కాబట్టి, నేర్చుకునే జట్టులో చాలామంది 
ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కసారిగా వీరంతా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ నేర్చిన 
వారిలో కొందరు జట్టునాయకులయితే, వరు మరొక జట్టుకు కోలాటం నేర్పితే 
అపుడు పాటల (పచారం విస్తృత స్థాయిలో జరిగిన క్రై. ఇట్టాగే ఇవి పరంపరగా 
వ్యాప్తి చెందుతాయి. ఆటలో లయతో కలిపి పాడే పాటలు నేర్చుడానికి ఉత్సా 
హంగా కూడా ఉంటాయి, ' 

కోలాటం కూడా చూచి నేర్చుతున్న ఆటే, పాటలు మౌఖికంగా (వసా 
రాన్ని పొందితే, ఆట అభ్యాసం వల్ల _పచారాన్ని పొందుతుంది. ౭క జట్టు 
నాయకుని ఆదీనంలో కొంత శిక్షణ పొందిన తర్వాత మా 

వస్తుంది. కుక జట్టు నాయకుని వద్ద నెర్చిన జట్టులోని ఆటగాళ్ళలో కొందరు 
తాము జట్టు నాయకులై తాము చేర్చిన దానిని మరికొందరకు శిక్షణ ఇవ్వడంవల్ర 
ఆధిక (ప్రచారాన్ని హొంచుతుంది. లేదా ఒకే జట్టు నాయకుడు ఏఏధ [పాంతా 

తే ఆ క me గ్ " ఆ 
గ 

లతో పలు జట్టులకు కణ ఇవ్వదింవల్ల ఈ అబి (పచారాన్ని పొందుతుంది, 

త్రమే ఆట పూర్తిగా 
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ఇట్టా కోలాటం పాటలు మౌఖిక [పసారంవల్ల, ఆ అభ్యాస [పసారం 

వల్ల విస్తృత (పచారం పొందుతూ జానపద విజ్ఞాన లక్షణమైన ఆను కుత 

(పచార లక్షణాన్ని నూటికి నూరుపాళ్ళు కలిగి ఉన్నాయి. 

ల్. పాఠాంతరాలు కల్లి ఉండడం : 

పాటలకు వి _స్తృత (ప్రచారం లభించడంవల్ల పాటలో ఒక పదానికి బదులు 

మరొక పదం, ఒక చరణానికి బదులు మరొక చరణం లేదా ఒక చరణంలో 

కొన్ని పదాలకు బదులు వేరే పదాలు రావడం కన్చిసుంచి. పాటలు ఎంత 

ఎక్కువగా [పచారాన్ని ఫొందిలే ఆంత ఎక్కువగా పాఠాంతరాలు తయారవు 

తాయి. ఒక జట్టు నాయకుడు శిక్షణ ఇచ్చేటప్పుడు జట్టులో అందరూ ఒకేసారి 

నేర్చుకున్న ప్పటికీ ఆయా ఆటగాళ్ళు సాంస్కృతిక నేపథ్యం, |గ్రహణక కి, 
ఉచ్చారణ వైశిష్ట్యం ఇత్యాద్యంశాల ననుసరించీ, నూతన పదాలను చొప్పించ 

డంలోగల మోజువల్సినూ పాఠాంతరాలు కోకొల్రలుగా ఏర్పడతాయి. ఈ ఆట 

గాళ్ళలో కొందరు జట్టు నాయకుల. వేరే మరికొందరికి కోలాటం నేర్పినపుడు 

ఏరివద్ద నేర్చుకున్న వారిలో (ప్రచారం పొందే పాటల్లో పదాలు, పదబంధాలు, 

పాదాలకు పాదాలు మారిపోవచ్చు. “సింతమాను సిలకలార గవర మేటిగ్గేను 
లార*'£&8 అనే పాటలో 'గవరమేటి గ్గేనులార' అనే పదానికి బదులు, “జవర మేటి 

జొనలార' అనే పదాలు పాఠాంతర్తాలుగా కన్పిస్తాయి. “కోలుకోలన్న కోలు 
కోలో నాసామి”29 అనే పాటలో 'కరమంచి కడబాయి నీళ్ళో నాసామి-కడవ 

నిండానొయ టి బోతే” అనే దానికి బదులుగా “కామంచి కడబాయి సీశ్ళోనాసామి- 

- కడవనిండా ముంచుకోని” అనే చరణం, 'కానొచ్చె కడబాయి నీళ్లో నాసామి-= 

కడవనిండా ముంచుకోని' అనే చరణం పాఠాంతరాలుగా కన్చిసాయి. ఇటువంటి 

పాఠాంతరాలు దాదాపు అన్ని పాటల్లో కన్పిస్తాయి. 

ఆటకు గూడా విస్తృత (పచారం ఉంది, దీనివల్ల ఒక (పాంతంలో 

ఓక కోపులో ఒక్కా పుల్లతో గొడితే, మరొక పొంతంలో "రెండు పుల్లలతో 

గొడతారు. ఒక్కొక్క (పాంతంలో ఒక కోపులో రెండుపుల్లలు గలిపి కొడితే 

బరి. అను,, పా. 50. 

౨9. అను., పా శీరి. 
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రొక (పాంతంలో ఆదే కోపులో పుల్లలను విడివిడిగా కొడతారు. అక్ష కోపులో 

వలయాలు చేసే సెపద్ధతిలో మార్పు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు చదరంగం కోపులో 

కొన్ని ప్రాంతాల్లో నాల్గు వరుసలుగా నిలబెడతారు. కొన్ని [పాంతాల్లో నాల్గు 

వలయాలుగా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇన్తు గరిడి ఏర్పాటు చేయడంలోను, దట్టి 

కట్టడంలోను, గతులు మారేటప్పుడు అభినయంలోను, పుల్లలు కొట్టేటప్పుడు 
అభినయంలోను, ఆలంకరణలోను, ఎత్తుగడ ఎ ము కాయింపులలోను (పాంతానికి 

1పాంతానికి తేడాలుంటాయి. ఇవన్నీ రూపాంతరాలుగా పరిగణించవచ్చు. కొందరు 

ఒక కోపును చూసి గతిలో ఏదో కొంత మార్పుతో మరొక కోపును సృష్టించడం 

ఆలంకరణలో అదనపు మార్పులు చేయడం మొదలయినవన్నీ అదనంగా 

కన్పిస్తాయి. ఇంకా కోపుల్లో అభినయాలు మార్చడం, కొత్త అభినయాలు సృష్టిం 
చడం, సంఘంలో ఉండే వస్తువులకు తగిన భావం వచ్చేట్లు అభినయిస్తూ ఆయా 

వస్తువుల పేర్లు కోపులకు పెద్టితం గ పురాణ పురుషుల పేర్లు కోపులకు పెట్టడం మొద 

లయినవికన్పిస్తాయి. చిన్న క పు, పెద్ద కత్తెర 'కోప్ప, చిన్న చెలియకోపు, 

పెద్ద చెలియ కోపు, మ. చెలియ జడకోపు, ఉయ్యాల కోపు, జంజెం కోపు, 

కృష్ణ కోపు, కంస కోపు మొదలయినవన్నీ ఇట్టా వెలసినవే. 

ఇట్లు కోలాటం పాట, ఆట వి స్తృత (ప్రచారం పొందడంవల్ల పాఠాంతరాలు, 

రూపొంతరాలు ఆనే జానపద విజ్ఞాన లక్షణాన్ని పూర్తిగా కల్గి ఉన్నాయి. 

6. నియమిత స్వరూపం లేకపోవడం : 
శిష్ట సాహిత్యానికి కర్త ఉంటాడు. కాబట్టి ఆదొక నియమిత స్వరూపం 

కలి ఉంటుంది. దాన్ని తగించడానికి, 
గ య Ca 

పెంచడానికి ఏలుండదు. కాని జానపద 

గేయాలు అవిజ్ఞాత క కర్భృత్యంలో వెలువడుతాయి. ఈ పాటలు వి _స్ఫృత [పచారాన్ని 
పొందినపుడు 'పైకాంతరాలు, అదిక చరణాలు " కోకొల్పలుగా చేరుతాయి. త్త 
పాటలో ఒక (పాంతంలో పడి లేడంటే వేరొక ప్రాంతంలో ఆఅంతకంకు 

ఎక్కువ చరణాలు పందవచ్చు. అ డా ఉన్న చరణాల్లో కొన్ని తగ్గవచ్చు. ఇడి 
అసలు స్వరూపం ఆని దెన్నీ తేల్చి చెప ప్పలేము, ఉదాహరణకు “కోలు 'కోల అన్న 
కోలు కోలో గాసామి _ కొమ్మ లిద్దరు వ మంచి జొడోి౨0, కీకార కలనాటిసీ మలో 

తి0. అను పా. కిక, 
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నెలకొన్న సితిని యుష్పలపాటి సిన్నదీ”3! అనే పాటలో రూపాంతరాలు, 

పాఠాంతరాలు, ఆధిక చరణాలు కోకొల్పలుగా కన్పిస్తాయి. ఒకొక్క. పాటలో 
పాతను విడనాడి కొ తను చేర్చవచ్చు, అఆపుడది పాత కొతల మేలు కలయికగా 
తయారవవచ్చు,. కాబట్టి పాటల్లో ఏది నియమిత స్వరూపమో లేక నీది పరిణత 
స్వరూపమో చెప్పడానికి వీలుపడదు. 

. ఆటలోగూడ కొందరికి ఏడెమిది కోపులు వస్తే మరి కొందరికి పది 
పన్నెండు కోపులు వస్రాయి. మరికొందరికి అంతకంటె ఎక్కువ కోపులు వస్తాయి, 

చౌల నరసింహదాసు అనే జట్టు నాయకునకు ముప్పై కోపులు వస్తాయి. ఒకరు 
భారత కోలాటమనీ, మరొకరు గుజరాతు కోలాబమనీ, ఇంకొకరు గోలొ్మండ 

కోలాటమనీ, వేరొకరు బజారు" కోలాటమసీ, ఇంకా కొందరు కులుకుల కోలాట 

మనీ చెప్తారు. వీటిలో ఫలానా కోలాటంలో ఫలానా కోపులు ఉండాలనే సిర్జారణ 

లేదు. ఒక కోలాటంలో ఒకచోట కొన్ని కోపులు ఉంటే, వేరొకచోట మరికొన్ని 

కోపులు అదనంగా ఉండొచ్చు. ఒక కోలాటంలో ఒక (పాంతంలో ఓక పుల్ల 

కొడితే అదే కోలాటంలో మరొక [పాంతంలో రెండు పుల్లలతో కొట్టవచ్చు. ఇంకా 

ఆట గాళ్ళ అలంకర ణలోను, క్యరలు కొట్టడంలోను, కరలు-గరిడీ అలంకరణ 

ల్లోను, అభినయాల్లోను, జట్టు నాయకుని అలంకర ణ-అభినయాల్లోను (ప్రాంతా 
నికి (పాంకానికి తేడా ఊంటుంది. విస్తృత (పచారం పొందడం వల్లా, ఎవరి ఆభి 

రుచి కొద్దీ వారు కొత్త పద్ధతులు (పవేశ పెట్టడం వల్టా, ఇది దేశీయ మైంది కాబట్టే, 

ఈ కోలాటానికి నియమిత స్వరూపం గాని, పరిణత స్వరూపం గాని లేదు అనే 

జానపద విజ్ఞాన లక్షణం నూటికి నూరుపాష తగి ఉంది. 

7. నిత్య నూతనత్వాన్ని కల్లి ఉండటం : 

కోలాటం పాటలు ఓక (పొంతం నుంచి వేరొక పాంతాసికి శీ ఘగతిని 

[పచారం పొందే లక్షణం కలవి కాబట్టి ఫీఇల్రో పాఠాంకరాలు, అధిక పాఠాలు 

కోకొల్పలుగా చేరుతాయి. అందువల్ల పాతను వదలడం, కొత్తను చేర్చుడం ఆనేవ 

ఆయా (ప్రజల మత పరంగా, కులాల పరంగా, వర్గ పరంగా, విశాగసాల 

పరంగా, ఆచార పరంగా, భావ పరంగా, అభిరుచుల కనుగుణంగాను జరుగు 

కా! 

91. అను,., పా. 114. 
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తుంది. క ళాభిలాషులైన ఆటగాళ్ళు తమకు అనుగుణంగా మలచుకొంటూ, కొత్త 

దనాన్ని సం్యక్రమింప జేస్తుంటారు. కొబట్టి ఈ పాటలు నిత్య నూతనాలు. 

ఆటలో గూడా తమకు అభిరుచి గల్లఏ, అనుగుణమైనవీ, అనుకూలమైనవి 

ఆయిన కొత్త పద్ధతులను (పవెళ పెడుతుంటారు. కులుకుల కోలాటంలో క[రలు 

తగిలీ తగలనట్టు కొడతారు. ఒక్కొక్కసారి శబ్దం కూడా వినిపించనంత 

నెమ్మదిగా కొడతారు, మద్దెల, హార్మోనియం మొదలై న వాద్యాల శబ్దమే విని 

పిస్తుంది. కాని భారత కోలాటంలో కానీ, తదితర కోలాటాల్లో కొసీ క్మరలు 

పెద్ద శబ్దాన్ని స్తాయి. వాద్యాల్లో మద్దెల, హార్మోనియం, తాళాలు ఎక్కువగా 

కన్పిస్తాయి. తప్పెట, ఫ్రూట్ వంటి వాద్యాలు మైక్ మొదలయినవి ఆదనంగా 

కన్పిస్తున్నాయి. తాళాలు అక్కడక్కడ కన్పించడం లేదు. పూర కొలంలో 

గరీడీకి వెలుతురు కోసం కాగడాలు వాడేవారు. ఇప్పుడు ప్మెటోమాక్స్ లైట్లు; 

కొన్నిచోట్ల విద్యుద్దీపాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, గరిడీ అలంకరణకు పూర్య 

కాలంలో రంగు కాగితాల దండలో లేక పూలదండలో కప్పేవారు, (పస్తుతం 

గరిడీ అలంకరణకు రంగులతో కూడిన విద్యుద్దీపాలు కూడా వాడుతున్నారు. 

ఆటగాళ్ళ అలంకరణలో పూర్వం శిగకు ముడి, ముడిపె పూలు, మెడలో కంటె, 
చేతులకు మురుగులు, దట్టిలు కట్టడం కన్పించేవి. కాసి (పస్తుతం అవన్నీ కను 

మరుగై నాయి. నేటి నాగరక [పపంచంలో చొక్కాలకు బదులు రంగు రంగుల 

బనియను వాడుతున్నారు. చేతి రుమాలలు వాడుతున్నారు, ఇట్టా ఆటలోను (పతి 

చిన్న విషయంలో మార్పులు జరుగుతూ, పాతను విడుస్తూ, కొత్తను చేరుస్తూ 

ఉంటారు, కాబట్టి నిత్య నూతనత్వం అనే జానపద విజ్ఞాన లక్షణం కోలాటంలో. 

కన్పిస్తుంది. - 

బు 

8. పునరావృత్తి కల్లి ఉండడం : 

జానపద గేయాల్లోని అన్ని రకాల గేయాలకు వలె కోలాటం పాటల్లో 
కూడ పునరావృత్తి కన్పిస్తుంది. ఈ పునరావృత్తి పల్లవితో తుల్యమైన చరణాలు. 

ఈ పునరావృత్తి అనేది ఒక పదం కావచ్చు, లేదా ఒక చరణం కావచ్చు. ఒక 
ఉచ్చారణ భాగం పునరావృత్తి పొందుతుంది, ఉదాహరణక్ష- 
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“సందమామ సందమామా సందమామా రాజు 

సంది దెలిపే గ్గేనులెవరే సందమామా రాజూ౨8 

ఆనే పాటలో పతి పాదం చివర 'సందమామా రాజూ అనే పదం పునరావృత్తి 
అవృతుంది. అక్ర “కోలు కోలన్న కోలు కోలో నాసామి-- కొమ్మలిద్దరు మంచి 

జోడూ"”,33 *కోలూ కోలన కోలూ కోలే - కోలా --- కోలు కోలనా కోలూ 

కోలే”,3* “తందానా తందాన తందాన తందనానా”,35 “నందికొండా వచ్చెను 

రోరన్నా రైతన్నా - నీ కట్టమంతా తీరును రోరన్నా కూలన్నా”3 మొదల 

యిన చరణాల వునరావృత్తిలో కన్పిసాయి. ఈ పునరావృత్తి పదం గాని, 

చరణంగాని పాటలోని మొదటి చరణం నుంచే ఉండాలనిగాని, మొదటి చరణం 

లోనిదే ఆయి ఉంటుందనిగాని నియమం లేదు. . ఉదాహరణకు “నమ్మి వచ్చితి 

నయ్య నాపాలి దయివమో రమ్మని పిలవరా |బెమ్మమో యీర |బెమ్మము"?? 

అనే పాటలో “బెమ్మమో యీరొ (బెమ్మము' ఆనే పదమూ, “ఎయ్యర కోలాటం 

యీ అయ్యల పోరాటం-నియ్యతు లేదని తెలిసిందే కద నీతుల కోలాటం సెసై”కికి 

అనే పాటలో ‘కోలాటం సెసై అనే పదమూ పాట మధ్యలో పునరావృత్తిగా 
కన్చిస్తాయి. అపై “అనంత రంగం శ్రీవె కుంటం” అనే పాటలో 'ఏమిర 

నరుడా జాగము పేసెవు = నవ్వులు గాదిది రాంథజనా' అనే చరణమూ, “శ్రీ 

యెంకటేశ్వరుని సిరిమల్లె -తోటలో"శ అనే పాటలో 'ఆత్మగురుడా మనకు 
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ఆందెవ్వరున్నారు పర మాత్ము నేలుకుందామా' అనే చరణమూ పాట 

మధ్యలో పునరావృ త్రీలో కన్పిస్తాయి. ఈ పునరావృత్తి పాటలో బాహ్యం గాను 

(external refjain) ఉండొచ్చు, లేదా అంతరంగాను (internal refrain ) 

ఉండొచ్చు, లేదా మి|శ్రంగాను (Mixed refrain) ఉండొచ్చు! 

కోలాటం ఆట దెబ్బలకు పాటలోని కుదింపు చరణాలలో లేదా దీర్భ చరణా 

లలో ఉండే వ్యత్యాసాన్ని తొలగించి ఆటగతి తప్పకుండా ఆట[కమాన్ని కాపాడు 

తుంచి. ఒక పాటలో ఒక పునరావృ త్తికంటే ఎక్కువకూడా ఉండవచ్చు. 

కోలాటం కోపుల్లో పునరావృత్తి వంటిదే ఉసెత్తు ఉంటుంది. ఈ ఊసెత్తు 
(పతికోపులోను, అన్ని కోలాటాల్లోను ఉంటుంది. పాట ఎత్తుకునేటప్పుడు ఆటలోని 

అభినయం, గతులు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఉండి ఊసెత్తులో వేగం పెరుగుతుంది. 

ఈ ఊసెత్తు కోపులో చివర మాతమే ఉంటుంది. ఉసెత్తువేసిన తర్వాత ఆట ఆపి 

వేస్తారు. శపతి కోపుకీ ఊసెత్తు చివరిదన్న మాట. 

9. జనసామాన్య పరిచిత వస్తువై ఉండడం : 

కోలాటం పాటల్లోని “బలిరే కమ్మంపాడు, ”*8 “బలిరే టంగుటూరు 

“ఆహా నిండీ. పారీతీవిి”** “నందికొండా వచ్చెనురో,”*5 “దగ్గి కాపూ 

రస్తుడు'** మొదలయిన స్థలవిషయాలు తెల్చే పాటలూ; “వయోన గురిసె 

41. తెలుగు కన్నడ జానపదగేయాలు, పు. 8 

42. అను., పా. 82, 

4కి. అఆను., పా. 58, 

44. అను., పా. 1, 

45. అను, పా. 65. 

44. అను, పా. 6, 
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నయో్య” 1% “అ స్తమించె గాంది దేముడు, "శకి “ఆం|[దుడ రావయ్య పోట్ట 

బూదెయ్యా,” * ో సామిరార పొట్టి శ్రీరామ” మొదలయిన హఠాత్సంఘటనలు. 

తెల్పేపాటబూ; “సుబ్బదాసునిగాంచుమురో , ””! “దె దగటమూ కాంతయ్యగారి 

కయి త్తమేనండీ'52? మొదలయిన వ్యక్తులకు సంబంధించిన పాటలూ; “దగ్గి 

కాపూరస్తుడు,””3 “శ్రీగిరిపాటీిలోన”్* మొదలయిన స్థానిక [గామ దేవతలకు 

సంబంధించిన పాటలూ; “గొల్ల వారి మమ్మా,” ౨ “యోగిరా 'సెయ్యోగిరా 56 మొద 

లయిన కులాలను తెలిపే పాటలు ఇంకా తినుబండారాలు, వాడుకవస్తువులు, 

శృంగార విషయాలు, చెట్లు - చేమలు. ఆచార = వ్యవహారాలు, కట్టుబొట్టు మొద 

లయినవన్నీ చోటు చేసుకున్నాయి. 

కోలాటంలోని కోపులకు ఉయ్యాల, జంజెం, జడ, కత్తెర, పొడమల్లై, 
బజారు, చదరంగం, రాంబాణం మొదలయిన పేర్ద కన్పిస్తాయి, కోలాటానికి 

వాడే క[రలు, అలంకరణ సామ్మగి మొదలయిన వాటిలో పరిచితాలై న పేర్టు 

కన్నిసాయి. 

10. సర శళత్వ్యం కలి ఉండడం : 
౧ 

కోలాటం పాటలు అనుకరించడానికి చాలా సరళంగా ఉంటాయి. ఆందుకు 

పునరుక్తులు చాలా ఉపకరిసాయి. జన సామాన్య పరిచిత విషయా లవడం 

47. అను., పా. 26. 

45. అను, పా, లి. 

49. అను., పా. 12. 

ర0. అను., పా. 121. 

51. అను, పా. 124. 

52. అను, పా, 64. 

58, అను, పా. 62. 

54. అను, పా, 116. 

55. అను., పా. 44. 

56. అను. పా, 95. 
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మరొక కారణం. (పాంతీయత, జాతీయతలే కాకుండా పరిచిత వస్తువు కావడం 

వల్ల ఆనుసరణ యోగ్యంగా ఉంటుంది. అంటే సరళత్వం దీని కుపకరిస్తుంది. 

అందువల్ల విస్తృత ప్రచారాన్ని పొందుతుంచి. 

ఆట చూడడానికి చాలా సులువుగా కన్పించినప్పటికి ఆడాలంటే శిక్షణ 

ఆవసరం, ఆయితే ఆటలో చాలా సరళత గోచరిస్తుంది. 

ఇట్లు జొనపద విజ్ఞానంలో కన్పించే లక్షణాలన్నీ జానపద విజ్ఞానంలో 

మ్మిశకళా (Mixed Arts) విభాగానికి చెందిన కోలాటానికి సమ్మ సరిపోతాయి. 

జానపద విజ్ఞానంలోని ఏ అంళానికైనా దాని అభివృద్ధి దాని" లక్షణాలన్ని టి పెనా 

ఆధార పడి ఉంటుంది, అటై కోలాటం ప్రచారం, అభివృద్ధి కూడా డాని లక్షణా 

లన్ని టిపైనా ఆధారపడి ఉంటుంది. 



ఐదో 

అధ్యాయం 



పల్నాటిసీవు నైసర్గిక స్థితి 

(పకృత పరిశోధనకు పల్నాటిసీమ వ్యవహారంలో (పచలితంగా 

ఉంటున్న కోలాటం-పాటలు మూలాధారం కొబట్టి ఆ సీమ నైసర్గిక పరిస్థితిని 

స్థూలంగా పర్యాలోచించడం అవసర మయింది. ఆంధ పదేశ్, గుంటూరు 

జిల్లాలోని నేటి గురజాల, మాచర్ల తాలూకాల్లో చేరిన భూభాగం చర్మిత (పసిద్ధి 

చెందిన పల్నాటిసీమ, 

[పొచీన కొలంటో పల్నా టిసీమకు హద్దులు ఇట్లా ఉన్నాయి : 

“నల్టంగొండయు నాగరి 

కల్డును ధరణిస్థలిం (బగల్భ స్థలముల్ 

పల్లేజు నాగులేటును 

పల్టెశ్మాకాంత యెల్ల (పారంభంబుల్ క! 

ఆసి కన్పిస్తాయి. ఇచ్చట నల్టగొండ అందే కారంపూడి, మేళ్ళవాగుల 

మధ్యన ఉన్నకొండ. ఈ నల్బగొండను గూర్చి పల్నాటి వీరచరి తలో- 

“*కురువకు నేతెంచె గురుకౌర్య మమర 

ఎక్కెనా నలగౌండ యెదురేమిలేక” 
“నలగొండ శిఖరంబు నన్నిల్చి చూచిో 

అని కన్పిస్తున్నాయి. పైన చెప్పిన కురువకు నాయకురాలి కనుమ అనే 

"పేరుంది. ఈ కనుమ గుండా నాగులేరు [పవహిస్తుంది. ఈ కనుమ, నాగులరు 

రెండును కారెంపూడి-దే.శ్షవాగుల మధ్యన ఉన్నాయిః నాగరికల్లు అందే (ప్రస్తుత 

l, (క్రీడాభిరామము, ప. 121. 

2. పల్నాటి వీర చరిిత (పాదాలు. 77, 78, 84), పు. 82, రితి. 



94 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

నర్సరావుపేట తాలూకొలోని నకరికల్దు ఇద తూర్చుహాద్దుగా చెప్పవచ్చు. ధరణీ 

సలి ఆంటే ధరణికోట. ఈధరణికోట పల్నాటికి ఈశాన్యమూలన ఉంది. పద్యంలో 

కన్చించేనాగులేరు అంటే కా రెంపూడి -మేళ్ళవాగుల మధ్యన నాగులేరు పుట్టిన కొండలు 

అని చెప్పవచ్చు. ఈ నాగులేరు, నల్జగొండలను దక్షిణహద్దులు గా చెప్పవచ్చు. పల్లేరు 

_ అంటే కృష్ణానది అయిఉండాలి. పల్నాటిలోని పల్లెలన్నిటికి అది ఒక్కటే. పెద్ద 

ఏరు కాబట్టి, ఈ |పాంతానికి పశ్చిమోత్తరాలుగా సుమారు 100 కి. మీ. దాకా 

పారుతుంది కాబట్టి దీన్ని పల్లేరు అని వాడివుండవచ్చు. ఇప్పటికి పల్నాటిసీమలో 

తొలకరి రోజుల్లో కృష్ణానదికి నిండుగ నీరు రావడాన్ని “ఏరు వచ్చింది” అనీ, 
కృష్ణానదిని రేవులవద్ద దాటడాన్ని “ఏరు దాటడం' అనీ, నిందావాక్యోలుగా “ఏట్లో 

దూకు, ఏట్లో పడు, ఏటికి పోవు” మొదలయిన విధంగా కృష్ణానదికి 'ఏరు" అని 
వ్యవహారంలో ఉంచి. ఈ కృష్ణానదిని పశ్చిమో త్తరహద్దుగా చెప్పవచ్చు; ఇవన్నీ 

కీడాభిరామక ర్త పేర్కాన్న హద్దులు, అప్పటికి ఈ పల్నాటి సీమ ఎన్ని గామాల 

పరిమితమో తెలియదు. 

క్ష్ పల్లైనొటను నూట తొంబదియు నాల్లు 

గామముల నీడుగానక కాకునూరి 

వెంగనార్యుడు వేద వేదాంగ ములను 

(బస్తుతికి నెక్కె_ మాజిట [(బహ్మయనంగ”3 

అనే పద్యాన్ని బట్టి అప్పకవి కాలానికి పల్నాటిలో నూట తొంబై నాల్గు |గామా 
లున్నట్లు తెలుస్తుంది. 

అంతస్సీమలు వ్ 

పాదీన కాలంలో పల్నాటి సీమలో ఆంతస్సీమలుగా బెల్లంకొండ, నాగా 

ర్టునకొండ, తంగెడు సీమలు ఉన్నాయి. 

బెల్లంకొండ : 

ఇది (ప్రస్తుతం గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి తాలూకాలో చేరింది. ఇడి 
బలిష్టమైన గిరి దుర్షంగా ఉండేది. శ్రీ కృష్ణదేవవాయలు పూర్వ దిగి జయ 

యాత్రలో సాధించిన కోటల్లో ఇది ఒకటి. 

ల, ఆప్పకవీయము, పీఠిక, ప. 89. 
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రాయల శాసనాలల్లో ఒకదాని |పకారం విజయనగరం నుంచి పూర్వ 

చిగి్ర జయ య్యాతికు బయలుదేరి ఉదయగిరి దుర్గం సాధించి, అద్దంకి, వినుకొండ, 

బెల్లంకొండ, నాగార్జునకొండ, తంగెడ, కేతవరం మొదలయిన గిరి దుర్గాలను 

వశ పరచుకొన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఇంకా రాయల గూర్చి- 

“సీ, ఉదయ్యాది వేగ నత్యుద్ధతి సాధించె 

- వినుకొండ మాట మ్మాతన హరించె( 

గూటము ల్ఫెదర ౭గం గొండ వీడలిగించె 

బెలముకొండ యచ్చెల్ల. జెజిచె 
C3 లు 

దేవరకొండ యుద్భ్భ త్రి భంగము సేసె 

జలపతె సమ్మగ శో కి గూల్చె 
౧ ఇది చీ 

గినుకమీబు ననంత గిరి (కిందు పడ.జేసెం 

గంబంబు మెట్టు (గక్య్తానర్న గదలె 

బలసికాయము కాలమట్టుల నడంచు. 

గటకమును నింక ననుచు నుత్క_ల మహీళు( 

డనుదినమ్మును వజచు నివ్వనికి నతడు 

రాజమాతుండె శ్రీకృష్ణరాయ విభుండు” 

అని ముక్కు తిమ్మన పాదిజాతాపహర ణంలో చెప్పిన పద్యం వల్ల తెలు 

స్తుంది. నేటి సత్తెనపల్లి తాలూకాలోని ధూళిపాళ్ల, గుండ్ల పల్లి; కోసూరు, ఉప్పల 

"పాడు మొదలయిన (గ్రామాలు బెల్లంకొండ సీమలో ఉండేవని శాసనాల వల్ల 

తెలుస్తుంది,ర 

తంగెడు సీమ : 

సదాశివరాయల నాటి శాసనాలవల్ల గుత్తికొండ, వేములగడ్డ, 

జానపాడు అనేవి ఈ సీమలోని ముఖ్యమైన (గామాలని తెలుస్తుంది." 

తిరుపతి దేవస్థాన శాసన సంపుటములు, శి, పు. 178, 179. 

పారిజాతాపహరణము, 1-బిలి, _ 

M.E.R. Nos. 269, 277, 281, 841. (1982-'88) 

M.E.R. 1925-26 No. 8; 378, 876, 8177. 

1929-80. No. 52, 58, 59. 

న రా ల సా 
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(కీ. శ, 1600-1660 _పాంతం వాడై నీ కాకునూరి అప్పకవి తంగెడు సీమ 

ఉనికిని గూర్చి —- 

“భరత వర్షంబున భరత ఖండంబున 

మంగశోర్విని గర్మమహిత భూమి 

మలయ వింధ్యాచల మధ్యమంబున(గృష్ట 

యామ్యతీరమున (బహ్మాశ మమున 

దండకాటవి నం థాభిధాన పుణ్య 

దేశమున శ్రీగిరీశాన్యదిశను గొండ 
వీటి పడమట దంగెడు విషయమునను....” 

అసి, ఇంకో= 

తంగెడ సీమను నిర్భర 

గంగాసమ నాగ నిమ్నగా పూర్వము నం 

బింగళిపుర దత్నిణమున 

రంగుగ నెలకొన్న గోపర త్నంబునకున్ ”9 
అనీ పేరొ గ్రాన్నాడు. 

నాగార్జున కొండ : 

త త్త రసాయన వై ద్యశాస్తాంల్లో పండితుడెన ఆచార? నాగారునుడు 
నో గ = న రూ లి జ 

విశ విద్యాలయం స్థాపించిన (ప్రదేశ ౦ నాగార్జునకొండ, ప్ర ఫష్షదేవరాయలు జయిం 

చిన సీమల్లో ఒకటిగా రాయల శాసనాలవల్ల తెలుస్తుంది.! ఇది మాచర్షకు 

పడమర దిశగా ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇది అమరావతి తర్వాత 

పావీననాంధ బౌద్ధ కే తాల్లో |పసిద్ధి చెందింది. ఇచ్చట పరిశోధనలను జరిపి 

(పాచీన కాలపు (పాకృత శాసనాలను, బౌద్ధ శిల్పాలను కనుగొన్నారు. ఇచ్చట 

8. ఆం|ధ కవి తరంగిణి, సం. 12, పు, 109. 

ఆప్పకపీయము, పీఠిక, ప. కి, 101. 

10. తిరుపతి దేవస్థాన భాగ్రన సంపుటములు, సం. లి, పు. 178, 179. 



ల్నాటసీమ న సరిళ స్థితి ర్ 

ఒక పురావస్తు (పదర్శనశాల కూడా ఏర్పాటు చేశారు!' ఈ నాగార్జునకొండలోగని 

రామడుకె | గామాన్ని మాచర్లలోని చెన్న కేళవస్వామికి దానం చేసినట్టు రామడుకె 
(గామంలోని 'కన్నడ-తెలుగు భాషా మిశ్రమంలో ఉన్న _ఒకశాసనంవల్లి 

తెలుస్తుంది. మరొక శాసనంవల్ల ఘంట ధర్మరాయనింగారు నాగార్జునకొండ 

సీమలోని కోలగుట్టలో కొంత భూమిని ఒక బ్రాహ్మణునకు (శ.స. 1519) 
దానం ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. 1 

పల్నాడు ల పర్యాయపదాలు = వె 

పల్నాడు అనే పదానికి పలనాడు, పల్లనాడు, పల్పవబొగ్గ, 

విషయము మొదలయినవి రూపాంతరాలుగా కన్పిస్తున్నాయి. 

కులోత్తుంగ గొంకరాజు కొదమగూడలోనిశాసనం, 14 దోణాదులశాసనం, 1 

దుర్గిశాసనం,!* మార్కాపురం తాలూకా (తిపురాంతకంలోని శాసనం, 1" దుర్గిలోని 

కాకతి రుదమడేవి శాసనాల్లో 18 కన్పించే'పల్లినాండు' అనేది; భృగుబండశాసనం'? 

లోని “పల్లినాడు' అనేది; చాగి బేతరాజు మాచర్ల శాసనం" 0 లోని పల్రిదేశము అనేది 

11. [ప్రాచీనాంధ చార్మితక భూగోళము, పు. 108... 
12. M.E.AR. 1929 - 80, No. 84. 

18. MER. 19829 - 30, No. 88. 

14. SLE Vol. X. No. 119 (శా. శ. 1069). 

15. 511. Vol. X. No. 288. 

16. SLI. Vol. X. No. 884 (.4..1178). 

17. SILI. Vol. X. No. 870 (శాశ. 1181). 

18. SLI. Vol. X. No. 422 (7.4. 1191). 

19. MER. 1982 - 88, No. 268 (7.#. 1040). 

20. SILI. Vol. X. No. 66 (శాశ. 1088). 

PK-7T 
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పూర్ణ చాళుక్య [(పభువైన రెండో విషువరనుని కోనెకి శాసనం (క్రీశ. 669)21 
ణధ 

0౧? జ క ఆట 
లోని పల్లిరాష్ట్రం అనేవి శాసనాల్లో కన్పిస్తున్నాయి. 

“పథమకారణములు పల్నాటియెకాంగ 

వీరపురుష సం పహారమునకు'22 లోను, 

“రసికుడు పోవ(డు పల్నాడు” 23 లోను - 

“పన్నుగ'. జల్నాటి సీమ (పజలందఅకున్ ”£*లోను కన్పించే “పల్నాడు” 

అనే పదం; “పలనాటి వీరుల భాగవతంబుో?” లోను, ““లలింబలినాటను( బాక 

నాఓనుం విలసిల్లు పలనాటి వీరుల చరిత 26 లోను కన్పించే “పలనాడు' అనే 

దం; మహానంళ మనే బౌద్ధ (గంథంలో కన్పించే “పల్లవబొగ్గి, “పల్లవథాగ "2%, 

“పల్లవభోగం'2క అనే పదాలు; “వి పుండీకించె. బలినాటి వీరపురుషి''*ి* లోను, 

“కారెమపూడి పట్టణము కాశిగదా పలినాటి వారికిన్''® లోను ““సలినాటికి 

మాటికింటోవ నేజికిన్''?! లోను కన్పించే “పలినాడు* అనే పదం; 

“పల్లెనాటి వీర బాంధవులకు' '32 లోను, ““పల్రెనాటి సీమ పల్రెిటూప్ట* 8 లోను, 

21, EI. Vol, XXXI. No. 12. Paras 15 and 16 off సె, 

1989 - 40 to 1942 - 48. 
22, |కిడాభిరామం, ప. 119, 

౨8. చాటుపద్య మణిమంజరి, పు. 125. 

వ్య, పెదే, పు. 125. 

కిక్, పల్నాటి వీర చరిత [పాదాలు ర్లి, రర |, పు. 2, 

28, పభావతీ (పద్యుమ్నము. 

27, (పాచీన దక్షిణ భారత చరిత, పు. 119. 

28. ఆంధ్రుల సంక్షిప్త చరిత, పు. 47. 

29. |కిడాభిరామం, ప. 115. 

80. చాటుపద్య మణిమంజరి, పు. 125. 

81. పెదే, పు. 125. 

లివి, [కీడాభిరామం, ప. 118. 

లిక. చాటుపద్య మణిమంజరి, పు. 125, 
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+ పల్లెనాటను నూట తొంబడయోనాలు''శీ* లోను కన్చించే 'పల్లెనాడు' అనే పదం; 
“అచట నచట జనప పెద్దలు పల్లెదేశమ్ములందునై 85 లో కన్పించే 'పల్లెదేశము' 
అనే పదం; '“పల్రివిషయంబున కా మహిమంబు చెలె'' చే 

విషయము” అనే పదం సాహిత్యంలో కన్పిస్తున్నాయి. 

ఇ 

ఇంకా పల్టునాడు, పలునాడు, పాలనాడు మొదలయిన పదాల్ని కూడా 
“పల్నాడు” పదానికి పర్యాయ ప పదాలుగా కొందరు చూపి=చారు. వాటికి కొన్ని 
ఆధారాలు చూపి ఈ పదాలే పల్నాడై నాయని వాదించారు. కాని ఆ ఆధారాలు 
ఆంగీకార యోగ్యంగా కన్పించవు. 'పల్టవబొగ్గ, పల్దవభాగ అనే పదాలకువలె 
“పల్లవనాడు' అనేది కూడా కన్పిస్తుంది. 

షద వ్యుత్ప తి వ్ 

“పలా గడు పద వ్యుత్చత్తిని చాల మంది పరామర్శించారు. అందులో 

చిలుకూరి వీరభ|దరావుగారు, అక్కిరాజు ఉమాకాంతంగారు, కుందూరి ఈశ్వర 

దత్తుగారు ముఖ్యులు. వారి వాదాలు ఇట్లా ఉన్నాయి: 

చిలుకూరి వీరభదరావు గారు :- 

“ఆంధ రాజధానీ నగరమగు ధాన్య కటకమునకు దజశ్షిణ భాగమున 

జైన, బౌద్ధ, ౩ వమతములు అవలంభించిన పహ్హవాదులు వేనవేలు నివసించుచు 

[క్రమముగా నాంధులలో కలిసిపోయి యాం[ధ పహ్హవు లనంబడుచుండిరి, ఈ 

యాం[ధ పహ్హవులే పల్లవులై రి. ఈ పల్లవులు నివసించు (పదేశమె పల్లవనాడను 

"పేరం బిలువబడుచుండెను. ఈ పల్ల వనాడే నేడు పల్నాడని పిలువబడుచు 

గుంటూరు మండలములో నున్నదిఃి? అన్న చిల్కూరి వారి వాదాన్ని కుందూరి 

ఈశ్వరదళత్తు గారు ఎత్తి చూపారు, 

లీ4. అస్పకవీయం, పీఠిక, ప. రి2. 

85. కిడాభిరామం, ప, "22 

86. పెదే, వ. 128. 
87. _ (ప్రాలీనాంధ చారిత్రక భూగోళము, పు, 205. 
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అక్కిరాజు ఉమాకాంత విద్యాశేఖరులు :- 

“చిస్ని చిన్ని పల్లెలు? ము(గాన( బల్లెనాడని చేరు వచ్చిందనే 

వాదాన్ని; 

“A more poetical derivation of Palnad is ‘Milk Land’ 

from the light cream-coloured marble that abounds, there.” 

““పాలరాయి విశేషముగా నుండుటవలన( బాలనాడని పేరు వచ్చినదనియు( 

బాలనాడే పల్నాడయినదను' '38 వాదాన్నీ ఖండిస్తూ “పలునాడని యొకచోగానం 

బడియెడు. నానావిధ భూములు కలదియని దీని కర్ణము చెప్పుచున్నారు. నాడనగా 
దేశము కాని భూమి కాదు, ఈ సీమ యున్నతములయిన కొండలచే. జుట్టు నావ 

రింపబడి నడుమ బర్జముగా నుండుటవలన “పల్పునాడు”' నా బేరొంది “పల్లు 

నాడు” పల్లు, విల్లు, ముల్లు శబ్దంబులంటోలె జడ్డకు లోపంబు రాగా “పలునాడు” గా 

మాజి “పలునాడు' కొద్ది మాజ్పుచెంది పలనాడై, పలనాడు పల్నాడై “పలనాడు” 

“పల్నాడు” అను రెండు రూపములు మాగతము వ్యవహరింప(బడుచు వచ్చెనని 

నా యభ్మిపాయము. పూర్వ (గంథములయందును శిలా శాసనముల యందును బల 

నాడు, పల్నాడను రెండు రూపములే సాధారణముగా నుపయోగింప(బడియున్న వి. 

(శ్రీనాథు(డు వీరచరిి త యందెచ్చట(బల్లెనాడని [పయోగింపలేదు” అని తెలుపుతూ 
పింగళి సూరన [ప్రభావతీ [పద్యుమ్నములోని “రంగుగ గొతమీ........ లభిం బలి 

నాటనుబాకనాటను.... "అనేదాన్ని, “పలనాటిగొళ్చిల పాటజాతి” అనే గణపవరపు 

వేంకటకవి పద్యాన్ని, కులోత్తుంగ చోడ గొంకమహేశ్వర పదారాధకుండునై న 

కొమ్మనాయకుని శాసనాన్ని; కారెంపూడి వీరాలయంలోని తూర్పువైపు బండమీది 

నల్దాంచ్యకవర్తుల శాసనాన్ని పేర్కొని వీటిలోని “పలనాడు ఆనే పదాన్ని తన 

వాదానికి బలంగా చూపిస్తూ “వీటన్నింటిని(బట్టి చూడ “పలునాడు' అనునది 

యదార్థ నామమనియు “పలనాడు, “పల్నాడు' అను రూపములు వ్యవహారమున 

రూఢములై నవనియ స్పష్టమగుచున్నది”3 అని పేర్కొన్నారు. 

88. పల్నాటి వీరచరి[త, (పథమ భూమిక, పు. 7. - 

89. పల్నాటి విరచరి త, (పథమ భూమిక, పు, 8, 9. 



కుందూరి ఈశ్వర దత్తుగారు :- 

ఉమాకాంతంగారి తర్వాత ఈ నామ నిర్దెశాన్ని విపులంగా పరిశీలించినవారు 

కుందూరి ఈశ్వర దత్తుగారు. అందుకుగాను వారు శాసన, సాహిత్య [పయోగాల్ని 

చూపించారు. | 

పూర్వ చాళుక్యప్రభువు రెండవ విష్ణువర్ధనుని కోనెకి శాసనం (క్రీ.శ. 669) 
లోని 'పల్లిరాష్ట్ర' అనే పదాన్ని; చాగి బేతరాజు మాచీర్ణ శాసనం (కా. శ. 1088) 

లోని “పల్రిదేశ అనే పదాన్ని; భృగబండ శాసనం (శాక, 1040) లోని “పల్లి 

నాండు' అనె పదాని గ; కులోత్తుంగ గొంకరాజు కొదమగూడ శాసనం(శా.శ. 1069) 

లోని 'పల్రినాండు' అనే పదాన్ని ; | దోణాదుల శాసనం; దుర్గిశాసనం (శాశ. 1178; 
య oc న్ ౧ } 

[తిపురాంతకం శాసనం (శా. క్ట 1181), కాకతి రుదమదెవి దుర్గిశాసనాల 

(శా.శ, 1191) లోని “పల్లినాండు” అనే పదాన్నిశాసన ఆధారాలుగా చూపించారు. 

తెలుగు సాహిత్యంలో కన్పించే పదాలై న పల్నాడు, పలనాడు, పలినాడు, 
పల్టెనాడు, పల్లెదేశము, పల్లెవిషయము మొదలయినవి చూపించి వీటిలో “పల్లి 

శబ్ద సంబంధాన్ని పేర్కొన్నారు. ఈ “పల్నాడు' అనేది “పల్లి, “నాడు అనే 

శబ్దాల కలయికవల్ల ఏర్పడిందనీ, పల్లి ఆంటే బౌద్ద లేక జెన నివాస సలమనే 
౧ లు థి రూ అ 

అరమనీ, (పాచీనకాలంలో బౌదమత వా? పికి సానమె, స్కుపసిద్ధుడెన నాగారునా 
థి 0 బశ థి రా (“ym జి 

చార 5 బె ద్ధ సంఘారామానికి నిలయమయి, బౌద్ధనివాసాలకు ఆటపట్టయి నందున 

ఇది “పల్లెనాడె' తర్వాత “పల్నాడ యిందనీ తన వాదాన్ని 'పేర్కాన్నారు.*9 

ఈ*పల్నాడు' పదంలోని 'నాడుశబ్దాన్నిగూడ కుందూరివారు వివరించారు. 

ఆంధ్రదేశంలో (పాచీన రాజకీయ విభాగాలలో (పసిద్ధమూ, బహువ్యా ప్రీగాంచిన 

దేశ వాచకం'నాడు.' ఈ'నాడు'అనేడి 1) మండలాన అంతర్భాగ మనీ 2) స్మామాజ్య 

కాలాన “రాజ్యం'లో అంతర్భాగమనీ 8) కొట్టములోను, వలనాటులోను అంతర్భాగ 

మనీ! వారు ఆధారాలు చూపారు. 

40. (పాచీనాం[ధ చారి|తక భూగోళము, పు. 201-206. 

41. పౌవీనాం[ధ్ర చార్మితక భూగోళము, పు. 85. 
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మహావంశ మనే బౌద్ధ [గంథంనుంచి నండూరి రామకృష్ణమాచార్య, 4 

ఏటుకూరి బలరామమూర్తిశీగారు సేకరించి వివరించిన విషయాల సాక్ష్యంగా 
పల్లవబొగ్గ, పల్లవభాగ, పల్దవభోగం ఆనే పదాలు కన్పిస్తున్నాయి. [పాచీనకాలాన 

పసావులు శాతవాహన రాజ్యకాలాన “పల్లవబొగ్గిలో వాసస్థానమేర్చరచుకొన్నారు. 

దానివల్ల “పల్లవనాడు” ఆనే పదంకూడా వ్యవహారంలో ఉండవచ్చు. 

ఇట్టు పల్నాటిశబ్ద పూర్యరూపాలనుగూర్చి వారు చర్చ చేశారు. విస్తృత 

మైన పె పర్యాలోచనం పరిశీలించిన తర్వాత చార్మితకులలో వ్యుత్పత్తిపరంగా 

మూడు వాదాలున్న ట్టు స స్పష్ట షపడుతుంది. 

1. విదేశీయులై న పహ్టావ అన్న రాజవంశీయుల పాలనలోనిది కాబట్టి రాజ 
వంశ పరంగా పహ్హావ శబ్దం "పల్లవగా మారిందన్నది చిలుకూరి వీరభదరావుగారి 

అధి పాయం, మహావంశాది బౌద్ధ గ ంథాలలో ఈ సీమను నిర్దేశిస్తూ వాడుక చేసిన 

. పల్టవబొ గ్గ, పల్లవభాగ, పల్లవభ్ భోగం అన్న రూపావళి వీరభ(దరావగారి వాదానికి 

అదనపు 'సాధకాలు. 

౧ 

ఆన్న పదం తెలుగులో “పల్లమ్' అన్న పదానికి రూపాంతరం. ఎన్నెన్నో కొండ 

గుట్టలమధ్య పల్లంగా ఉన్న నాడు కొబట్టి పల్లునాడు (కమంగా పల్నాడు ఆయి 

ఉండవచ్చని అక్కిరాజు ఉఊమాకాంతంగారి వాదం. 

బి. పల్నాటిసీమ నైసర్గిక స్థితి కనుగుణంగా స్థిరపరచినవాదం. “పల్లు 

8. జైన, బౌద్ధమత సంబంధంగా సమన్వయించబడ్డది. జైన, బౌద్ధ ఆవా 

సాలై_న పల్టీ సముదాయం ఎక్కువగా ఉన్న నాడు కాబట్టి పల్లినాడే మౌలికరూప 

మనీ, అదే పల్నాడు అయిందనీ కుందూరి ఈథ్వరదత్తుగారి నిర్దారణ. 

ఖా, 
మై వాదాలను కూలంకషంగా పరిశీలిస్తే “పల్లినాడు' పల్నాడుగా మారింద 

నడానికి కొంత ఆధారం కన్పిస్తుంది. దానికి శ్రీకుందూరి ఈశ్వరదత్తుగారు 

“పల్లిరాష్ట్ర', “పల్లిదేశ “పల్లినాడులకు చూపించిన శాసన ప్రయోగాలూ; “పల్లి 

అంటే బౌద్ధ లేక జై న నివాస స్థలమని పాబీనకాలంలో బౌద్ధమత వ్యాప్తికి స్థానమై, 

శప. ప్రాచీన దక్షిణభారత చర్విత, పు. 119. 
శకి. ఆంధుల సంక్షిప్త చరిత, పు, 47. 
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సు పసిద్దుడె న నాగార్జునాచార్య బౌద్ధ సంహారామానికి నిలయమయి, బౌద్ద 

నివాసాలకు ఆటపట్టయినందువల్ల ఈ (పొంతం 'పల్లినాడై ', ఈ పల్లినాడు 

“పల్లెనాడై ' ఆతర్వాత 'పల్నాడు'గా మారిందన్న వాదం సమర్థ నీయంగా కన్పిస్తుంది. 

పల్నాడు = ఉనికి 

ఆంగధ|పదేశ్ రాష్ట్రంలో గుంటూరు జిల్లాలోని నేటి గురజాల, మాచర్హ 

తాలూకాల్లో చేరిన భూభాగం చర్మిత్మపసిద్ధమైన పల్నాటిసీమగా చెప్పవచ్చు. ఇది 

ఉత్తరఅక్షాంశంలో 169.10) _ 16°44 ల మధ్యనూ, తూర్పు రేఖాంశంలో 

79°. 14) - 80° ల మధ్యనూ వ్యాపించి ఉంది.** దీని విస్తీర్ణం 2696.2 

చదరపు కిలోమీటర్లు. (1041.0 చ.మై). ఇందులో మొత్తం 95 (గామాలు 

ల్నుయి. జనావాసాలు 90. బెచిరాగ్ (గామాలు (జనావాసాలు కానివి) 5. ఈ 

సీమకు పశ్చిమోత్తర దిశలో కృష్ణానది దాదాపు 100 కి.మీ. సరిహద్దుగా ఉంది. 
అంటే ఈ సీమకు పశ్చిమ దిశలోని ్రీగిరిపాడు, గంగలకుంటలకు పశ్చిమాన 

ఉన్నఅడవుల గుండా ప్రవేశించి ఉత్తరాన వేనువరం, తంగెడలవద్ద పల్నాటి 
సీమను దాటుతుంది. తూర్పు ఈశాన్య (పాంతం హద్దుగా గుంటూరు బిల్లా స్తన 

పల్లి తాలూకా, ఆగ్నేయ (ప్రాంతం హద్దుగా గుంటూరు జిల్హా నర్సరావుపేట 

తాలూకా,దక్షిణ హద్దుగా గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ తాలూకా మరియు (పకాశం 

జిల్లా గిద్దలూరు తాలూకా హద్దులు గా ఉన్నాయి. 

పెద్దకొండలు : 

పల్నా టికి పశ్చిమ హద్దుగా ఉన్న కృష్ణానది ఆవతలివై పున నల్లమల 

కొండలు, ఇవతలి వైపున శ్రీగిరిపాటి కొండలు ఉన్నాయి. ఇంకా కారెంపూడికి 

తూర్పున 20 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న గు త్తికొండవద్ద, గుండ్లపల్రివద్ద, కారెంపూడి 
మెళ్ళవాగుల మధ్య, మించాలపాడు = కాకిరాల - అనే [గామాల మధ్య, ఎత్తి 

పోతలవద్ద, తుమృకోట వద్ద కొండలు ఉన్నాయి. 

మైదొనాలు ; 

పల్నాటిలో (పత్యేకంగా మైదానాలంటూ ఏమీ లేవు. 

44. The Imperial Gazetteer of India, Vol. XIX, p. 87 1. 
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నాగార్జనకొండకు తూర్పున ల కి.మీ, దూరంలో ఉన్న సుబ్బారెడ్డిపాలెం- 

నాగులవరాల మధ్య, నా గార్జునకొండవద్ద, ఎ త్తిపోతలవద్ద, పళ్యామలవద్ద, 

గుత్తికొండ - గుండ పల్టులవద్ద బెల్టంకొండవద్ద, మించాలపాడు = కొకిరాల- 

ముటుకూరు - కోలగుట్టల మధ్య, శ్రీగిరిపాడు - గంగలకుంటల మధ్య 

మండాది వద్ద, తుమృకోటవద్ద, కారింహ్హ ద ఎ మేళవాగుల మధ్య చిట్టడవులు, 

ఉన్నాయి. శ ce ga. TOY = 

3qg.2\04A5U6U 
గనులు :- 

NEY 
పల్నాటిలో ప పలు రకాల రాళ్ళ గనులు ఉన్నాయి. నల్లనాపరాయి, తెల్ల 

నాపరాయి, ఎ్మరనాపరాయి, సుద్దరాయి, గులకరాయి, ఇసుకరాయి మొదలయిన జి 

పలురకాల రాళ్ళు లభిస్తున్నాయి. నాపరాళ్ళు సిమెంటు కర్మాగారానికి ముడి 

సరుకుగా వాడుతున్నారు. మాచర్చలో రెండు సిమెంటు ఫ్యాక్టరీలు ఊన్నాయి. 

తాడేపల్లి వద్దనున్న సిమెంటు ఫ్యాక్టరీకి పిడుగురాల నుంచి రాతిని ఎగుమతి చేస్తు 

న్నారు. మాచర్హ, మండాది, జెద్దపాలెం, కంభంపాడు, ఆత్మకూరు, పోలేపల్లి, 

రాయవరం, గోలి, రచ్చమల 'పాడు మొదలయిన చోట్ల తెల్ల, నల్ల నాపరాళ్ళ 

గనులు ఉన్నాయి. రాయవరం, కంభం పాడు, మాచర్హల వద్ద ఎర నాపరాళ్ళ 

గనులు ఉన్నాయి. సుద్దరాళ్ళు ఆత్మకూరు, దుర్గి, కోలగుట్ట, ధర్మవరాల వద్ద 

లభిస్తున్నాయి. వీటితో శిల్పాలు చెక్కుతారు. దుర్గిలో [పభుత్వ శిల్పకళాభివృద్ధి 
కేం దం ఊంది. కాకిరాల, మించాలపాడుల వద్ద, పోలేపల్లి, ఆత్మకూరుల వద్ద 

రంగుల బోళ్ళు ఉన్నాయి ఈ బోళ్ళలో రంగు సుద్దలు లభిస్తున్నాయి. 

లర 
రాళ్లగనులే ఆడో గ పల్నాటిలో [పాచీన కాలంలో లోహపు గనులు 

ఉన్నట్లు (పతీతి.. “I may mention that lead is found in consi- 

derable quantities near Karempudi in the Palnad, but the 

mines are not now worked. Copper is found both in the 

Palnad and Vinukonda Taluqs ' #* అనే బాస్వెలు రిపొర్జువల్ల రాగి, 

సం దొరుకుతుందని, ఇంకా-- 

45. పల్నాటి వీరచర్మిత, [పథమ భూమిక, పు. 5, 6. 
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‘‘Along the eastern edge of the Tumrukota Range, 

there are traces of old diamond workings, more decidedly 

around Mallavaram on the right bank of the krishna, where - 

the lime stones lapping round the base of the hill have been 

regularly undermined to get at the quartzite beneath them 

containing diamonds. Here there certainly seems good 

proof of the existence of a set of diamcnd bearing beds 

perfectly distinguishable from the quartzites of which the rest 

of the Range is mainly made, for the debris and other 

evidence of the old workings are strictly confined to the 

edge of the limestones........ ఎం These works date from the 

Moghul rule” అనేదాన్ని బట్టి పల్నాటిలోని తుమృకోట, మల్లవరాలవద్ద 

వ్మజపు గనులున్నట్లు వాటిలో మొగలాయిల కాలంలో [తవ్వకం పనులు కొంత 

కాలం సాగినట్టు తెలుస్తుందని అక్కిరాజు ఉమాకాంతంగారు నుడివారు. 4 

ఉహ్షోోగత వ్ 

పల్నాడు ఎక్కువగా రాతి (పదేశం. ఆం[ధ్యపదెశ్లో అత్యధిక 

ఉష్ణోగతకు స్థానం పల్నాటిలోని రెంటచింతల. రెంటచింతల్లో ఉష్ణో గత 

నమోదుచేసే కేం[దం ఉంచి, ఇచ్చుట అత్యధిక ఉష్ణో గత 51°C. అత్యల్ప 

ఉష్టోగత 11.796. దైనిక సగటు గరిష్ట ఉష్ణో గత 85°C. అమే దైనిక. 

సగటు కనిష్ట ఉష్ణో[గత 28.890గా నమోదు అవుతుంది.*? . 

వర్షపొతం వ 

పల్నాటిలో కొండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అత్యల్ప వర్షపాతాన్ని 

పొందే (పాంతం ఇది. నైబుతి బుతుపవనంవల్ల జూన్, జూలై ల్లోను, ఈశాన 

బుతుపవనంవల్ల అక్టోబరు, నవంబరుల్లొను వర్షాలు పడతాయి. పల్నాటిలో' 

48. పల్నాటి వీర చరిత్ర, పథమ భూమిక, పు. 6. 
47. _ఆంధృప్రదేశ్ దర్శిని, పు. 1048. 
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675.6 మి.మీ. వర్షం మ్మాతమే కురుస్తుంది. వర్షాలు లేకపోవడంవల్ల తరచు 

'కరువు [పాంతంగా (పకటించబడుతుంది. 

నదులు : 

దక్షిణ భారతదేశపు నదుల్లో గోదావరి తర్వాత చెప్పదగిన కృష్ణానది 
పల్నాటిగుండా [పవహిస్తుంది. 

కృష్ణానది పల్నాటిలో దాదాపు 100 కి. మీ. [పవహిస్తుంది.. దీనికి కుడి 
వైపున నాల్గు, ఎడమవై పున పదిహేను ఉపనదులు ఉన్నాయి. కుడివై పున చేరే 
వాటిలో పల్నాటిసీమకు చెందిన చం[దవంక, నాగులేరు, పిల్లేరు మొదలయినవి 
చెప్పుకోదగ్గవి. ఈ మూడు ఉపనదులు పల్నాటిలో పుట్టి, పల్నాటిలో (పవహించి, 

పల్నాటిలోనే కృష్ణానదిలో కలుస్తున్నాయి. ఈ మూడు ఉపనదులు దక్షిణంనుంచి 

ఉత్తర దిక్కుగా పారుతున్నాయి. కృష్ణానదిపై పల్నాటిలోని నాగార్జున సాగర్ 

వద్ద ఆనకట్ట ( ప్రాజెక్టు) కట్టబడింది. దీని కుడి కాలువకు, నాగార్జున సాగర్కు 

తూర్పున 20 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న మంచికల్దువద్దజలాశయం (రిజర్వాయర్) 
ఏర్పాటు చేశారు. 

చంద్రవంక ; 

పల్నాటిలో పుట్టి పల్నాటి వరకే (ప్రవహిస్తున్న ఒక నది చం[దవంక, 

చాగి బేతరాజు మాచర్ల (మహాదేవి తటాకము) శాసనం1*కి (శస. 1088) 

లోని “*స ఏవ మహాదేవి తటాకే చం[ద్రభాగానదీ (పదేశ ఆతుకూరిమార్గ సమీపే 

దళ నివర్తన పరిమితాం పాదాన్”' అనేదాన్ని బట్టి, ఇంకొ--- 

“చం[దభాగానది సదృశ శె వలిని 

కలుగదు పలునాటి గడ్డయందెల్ల 

కృష్ణకు సమమిది కీ రినియంబ 

u వ 
ర జు ఇ వారలా అనా నాం దారా యు ల. మ 

48. SII. Vol.-X, No. 66;~ -« 
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ఎడమ భాగమ్మున నెనయు చెన్ను నికి 
దాపుగ బారు ఉతర ముఖంబుగను' 4? 

అనేదాన్ని బట్టి చంద్రవంక నదికి చం దభాగానది అనే నామాంతరం 

ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ చంద్రవంక పుట్టుకను కొంచెం పరిశీలిద్దాం. 

చినవెరువు వాగు, కానవాగు అనే రండు పెద్ద వాగుల కలయికే చంద 

వంక పుట్టుక. 1) ఉప్పలపాటి చెరువు పొంగిన నీరు, దాని ఊట కలసి “మడ 

వాగు” అనే పేరుతో ఒక పెద్ద వాగు కంచరగుంట దగ్గరగా పారి ఆత్మకూరు 
చెరువు చేరుతుంది. పర్షపాయ నుంచి వచ్చిన వెల్లువ పిల్లవాగుల్ని కలుపుకొని 

ముటుకూరు, కంచర గుంటల మధ్యగా పారుతూ రాళ్ళవాగు అనే పేరుతో 

ఆత్మకూరు చెరువు చేరుతుంది. మించాలపాడు అడవుల్లోని నీరు కోలగుట్టకు సడ 

మట వైపుగా పారుతూ “దంతెలవాగు పేరుతో ఆత్మకూరు చెరువును చేరుతుంది. 

మడవాగు, రాళ్ళవాగు, దంతెలవాగుల నీరు ఆత్మకూరు చెరువులో కూటమి అవు- 

తుంది. ఈ ఆత్మకూరు చెరువునే “చిన చెరువు ఆంటారు. ఈ ఇరువు పొంగు 

ఊటలు కలిసి ఆత్మకూరి వెల్లువ పోలేపల్లి, రాయవరాల వెల్లువల్ని కలుపుకొని. 

పెద్ద వాగుగా [పవహిస్తుంది. ఇదే చినచెజువు వాగు. 

2) గంగలకుంట చెరువు పొంగు, రచ్చమలపాటి చెరువు పొంగు, 

ఊటలు కలసి మండాది వెల్లువతో కలవడం వల్లి ఒక వాగు ఏర్పడుతుంది. ఈ 

వాగును తేరాల చెరువు పొంగు, ఊటలు కలుసాయి. తేరాల చెరువును పెద్ద 

చెరువు ఆంటారు. ఈ నాల్గు చెరువుల నుంచి వచ్చిన పొంగు, ఊటలు కలసి 

ఏర్పడ్డ వాగును కానవాగు అంటారు. దీనినే పెదచెజలువువాగు అని కూడా" 

అంటారు. పూర్వం ఈ వాగులో కానుగు చెట్టు ఎక్కువగా పెరిగేవని 

ప్రతీతి. రాయవరం మీదుగా వచ్చే - చిన చెజువు ఊటల వాగు 
రాయవరానికి సుమారు క్షీ కి. మీ. దూరంలో కానవాగుతో కలుస్తుంది. 

ఇచ్చట నుంచి [ప్రవహించే ఈ రెండు వాగుల కలయిక అయిన పెద్దవాగే చంద 

వంకగా పిలువబడుతుంది. అచటి నుంచి మాచర్షలోని రైలు స్టేషనుకు తూర్పు 

దిశలో సుమారు కీ00 మీటర్ల దూరంలో దక్షిణం నుంచి ఉతర దిశగా [ప్రవ 

49. పల్నాటి వీరచర్శిత, (పాదాలు 46-51), పు, 54. 
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మోస్తూ లింగాపురం, అమీన్ జమ్మలమడకల వద్ద నుంచి (ప్రవహించి పశ్యామల 

“జౌకువాగు” ను కలుపుకొని మాచర్ణకు ఉత్తర దిశలో 10 కి.మీ. దూరాన ఉన్న 
ఎ త్తిపోతల్లో పడుతుంది. ఇదే ఎత్తిపోతల జలపాతంగా చెప్పబడుతుంది. ఎత్తి 

పోతల నుంచి కి కి. మీ. కొండల గుండా (ప్రవహించి కృష్ణా నదిలో కలుస్తుంది. 

ఇది ఎటు చూసినా అర్ధ చందాకారపు వంకలు కలిగి ఉండడం వల్లి దీనికి 

చందవంక అని పేరు పడి ఉండవచ్చు. 

నాగులేరు: 

పల్నాటిలో పుట్టి, పల్నాటిలో [ప్రవహించి పల్నాటిలోనే కృష్ణా నదిలో 

కలుస్తున్న మరొక ఉపనది నాగులేరు. 

“తంగెడ సీమను నిర్జర 

గంగాసమ నాగ నిమ్మగా పూర్వమునం 

బింగళిపుర దక్షిణమున 

రంగుగ నెలకొన్న గోపరత్నంబునకున్ ” 

అనే పద్యం వల్ల నాగులేటికి నాగానది అనే నామాంతరం ఉన్నట్టు 

తెలుస్తుంది.50 

చాగి బేతరాజు మాచర్హ శాసనం (మహాదేవి తటాకము, శ.స. 1088 )1లో 

కన్పించే “పల్లిదేశ శత తయా న్తర్య రినాగేశ్వరనది |ప్రాగ్భాగస్ట్థిత నజ్బేయ 
పల్యాం రాజమాన నివర్తన శతద్వయ పరిమితాం భూమిం (పాదాత్” అన్నదాని 

వల్ల నానులేటికి నాగేశ్వర నది అని మరొక నామాంతరం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. 

నాగులేరు వినుకొండ తాలూకాలోని రేమిడిచర్హ వద్ద కొండల్లో పుట్టి నాయకు 

రాలి కనుమ గుండా |పవహిస్తుంది. నాయకురాలి కనుమదాటి కారెంపూడి, చింత 

50. అప్పకవీయము, పీఠిక, ప. 101. 
51. SIL, 1012 No. 66. 
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పల్లి, కొదమగుళ్ల, కేశనపల్లి, దాచేపల్లి, గామాలపాడు, పొందుగల, భటుపాలెం. 
మొదలయిన |గామాల మీదుగ పొందుగల రేవువద్ద కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది. 

“పాలేటి ఉరుముచే పగిలి భూధరము 

నాగాధిపతి [పాణ నాశంబు చేసి 

నడుముగా పారిన నాగులేరాయి” 52 

అనే పద్యాన్నిబట్టి ఒక్ గొప్ప నాగుబాము (పాణం తీసి మధ్యగా పారడం 

వల్ల దీనికి నాగులేరు అని పేరు వచ్చినట్టు కొందరు ఊహిస్తున్నారు. కాని అక్కి 
రాజు ఉమాకాంతంగారు “నాగులు అనే ఒక జాతివారు ఈ దేశంలో ఉన్నారనీ, 

ఆ జాతి వారికి పియమైంది కాబట్టి దీనికి నాగులేరను పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు5శ" 
నని ఊహించారు. 

పిల్లేరు వ 

ఇది ఒక పెద్ద వాగుగానే వ్యవహార (పస్సిద్ధి, బీర్ణసాని, బీర్గపాయ అనే. 

పేర్ద తో పిల్వబడే వాగు సత్తెనపల్లి దగ్గర నుంచి కోట నెమలిపురి, పిడుగురాల, 

- పిలు, కోనంగి (గొల్లల మాసారం), కేతవరం మొదలయిన (_గామాల మీదుగా" 

వెళ్ళి సత్తెనపల్లి తాలూకా బోదనంవద్ద కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది. 

గుట్టలు : 

గుట్టలనే కొన్ని [పాంతాల్లో బోడులు అంటారు. పల్నాటిలో ఇట్టాంటి. 

బోష్ట చాలా ఉన్నాయి. 

1) పొసరపోలయ్యబోడు పౌలేపల్లివద్ద ఉంది. దీనిలో ద్రావిడ సమా* 

ధులు, రాక్షసగుళ్ళు (కై రన్లో ఉన్నాయి. 

52, పల్నాటి వీర చరిత్ర (పాదాలు 57-60), పు. 86. 
క్కె. పల్నాటి సీర చరిత, [పథమ భూమిక, పు. శి. 

54. అతి (పాచీన (పజల సమాధులను రాక్షసగుళ్ళు (కెర ను) అంటారు. 

వాటికి వాడిన పెద్ద పెద్దరాళ్ళు మాతమే కన్చిసాయి. 



పల్నాటిసీమ నె సరిక సితి tll 
రా a థి 

౨) తేరాలబోడు ;- ఇది తేరాలవద్ద ఉంది. ఇచ్చట కూడ రాక్షస 

లండలు (రాక్షసగుళ్ళు ), [పాచీన సమాధులు ఉన్నాయి, 

8) పాలువాయి, గన్నారాలమధ్య బోడు ఉంది. ఇచ్చట కూడ (పాచీన 

సమాధులు ఉన్నాయి. 

4) సుబ్బా రెడ్డిపాలెం, గుబ్బలగూడుతండ, పళ్యామల మధ్య ఉన్న 

టోడుల్లో తైరన్లు; [చావిడ సమాధులు ఉన్నాయి. 

క్) పశ్యామల - మాడుగులల మధ్య ఉన్న బోటివద్ద జైన బసతులు, 

వైరన్లు ఉన్నాయి. " 

6) గుత్తికొండ, గుండ్ర పల్దులవద్ద బోడులు ఉన్నాయి. 

1) మించాలపొడు, కాకిరాల, ముటుకూరు, కోలగుట్ల మొదలై న నాల్లు 

గ్రామాల మధ్యన ఊన్న అడవుల్లో వోడులు చాలా ఉన్నాయి. ఆందులో 

తురకోడికుంట బోడు పచ్చిక బయలుకు శేరు గాంచింది. 

జలాథారాలు : 

కృష్ణానది, చం[దవంక, నాగులేరు, పిల్లేరులేకాక పెద్ద పెద్దవాగులు కూడా 

పల్నాటిలో ఉన్నాయి. పల్నాటిలో పూర్వకాలంలో కొన్ని (గ్రామాల్లో చెరువుల 

+ కింద వ్యవసాయం చేస్తుండేవారు. కొన్ని (గామాల్లో బావుల కింద మోటతో 

"సేద్యం చేస్తుండేవారు. కొన్ని (గ్రామాల్లో వర్షాధారంతోనే వ్యవసాయం చేస్తుండే 

వారు. (తాగేనీరు బావుల్లో చాలా లోతులో ఉంటుంది. బావుల్లో నుంచి నీరుతీసే 

సాధనం చేంతాడు. కొండవీటి చేంతాడు అనే నానుడి ఇచ్చట సార్ధకాన్ని పొందు 

తుంది. ఆ తాడు ఒక మనిషి మోసే బరువు ఉంటుంది. (పస్తుతం నాగార్జున 

సాగర్ [పాజెక్టువల్ణి చాల వరకు సాగుకు వచ్చింది. ఆయితే ఇంకా 40 

గామాలు కాలువల మట్టానికి ఎగువన ఉన్నాయి కాబట్టి నీరు పారడంలేదు- 

అవన్నీ వర్షం మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. జలాధారాలుగా 'పెవేగాక ఇంకా 

వాగులు, జలపాతాలు, జలాశయాలు, చెరువులు, కుంటలు, బుగ్గలు ఎన్నో 

వాగులు: 

అడవులు ఎక్కువగా ఉండడంవల్లనూ, అడవి వెల్లువ; గ్రామాల వెల్టువలు 

కలసి పెద్దవాగుగా ఏర్పడడం అనేది దాదాపు అన్ని గామాల పక్కన కన్పిస్తుంది ఎ 
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వీటైలో ఎక్కువ వెల్లువలు కలసి నదులుగా మారాయి. చందవంక, నాగులేరు, 

పిల్లేరు అట్టాంటివే. సరాసరిగా గాని, మరొక వెల్లువలో కలసిగాని (పతి వాగు. 

నీరు కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది, (పతి (గామానికి దాదాపు రెండు వైపుల వాగులు. 

వుంటాయి. 

జలపాతాలు : 

పల్నాటిలో భారత దేశంలో పసిద్ధిచెందిన ఎత్తిపోతల జలపాతం ఉంది. 

ఇది చాలా లోతైన జలపాతం. ఇచ్చుట జలపాతానికి పశ్చిమ మూలన రెండు 

గుహలు ఉన్నాయి. ఓక గుహపక్కన రంగ నాయకులుస్వామి దేవాలయంవుంది. 

మహాశివర్మాతికి, తొలి ఏకాదశికి ఇచ్చట ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఆ యా చుట్టు. 

పక్కల ఊండే లంబాడీవారు ఇచ ఎట్ వివాహాది శుభకార్యాలు జరుపుకుంటారు. తల 

సీలాలు ఇవ్వడం కూడా కన్పిస్తుంది. చం[దవంక నది నీరు తాళ్ళపల్లికి ఉత్తర 

దిశన కి కి.మీ. దూరంలో ఈ జలపాతంలో పడుతుంది. ఈ జలపాతం దిగువన. 

గల జలాశయంలో (పస్తుతం' మొసళ్ళు పెంచుతున్నారు. 

జలాశయాలు. : 

నాగార్జునసాగర్ వద్ద కృష్ణానదికి పెద్ద ఆనకట్ట కట్టబడింది. భారత: 

దేశంలో | ప్రసిద్ధిచెందిన ఆనకట్ట ఇది. ఇచ్చటి నీటిని వ్యవసాయానికి వినియోగి. 

స్తున్నారు, ఆంధ పాంతంలో పారే దీని కుడికాలువకు పల్నాటిసీమలోని మంచి. 

. 'కల్టువద్ద జలాశయం ఏర్పాటు చేశారు. ఇది చాలా పెద్ద జలాశయం. ఇచ్చట. 

నుంచి కుడికాలువకు నీరు వదులుతున్నారు. 

చెరువులు ? 

పల్నాటిలో చెరువులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. [పాచీనకాలానికి చెందిన. 

వీటి! క్రింద వ్యవసాయం ఎక్కువగా సాగుబడిలో ఉండేది. సాగర్ నీరు వచ్చిన. 

తర్వాత ఆ నీరు పారే (ప్రదేశాల్లో చెరువులమీద ఆధారపడవలసిన ఆవసరం తగ్గి. 
పోయింది. పల్నాటి సీమలో దాదాపు 80 చెరువులు ఉన్నాయి, 

1) సింగభూపతి చెరువు : జూలకల్లు, సన్నెగళ్ల, కారంపూడి అనే. 

మూడు [గామాల మధ్యన ఉంది. 
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2) మహాదేవి చెరువు : ఇది మాచర్లలో. ఉంది (ప్రస్తుతం సిమెంటు 

ఫ్యాక్ష క్ష రీవారు ఆకమిం చి రాళ్లగనిగా వాడుతున్నా రు. " . 

లి) పె పెద్ద చెరువు : ఇది తేరాలవద్ద ఉంది. నినుంచి మహాడేవి చెరువుకు 

కాల్వ వుంది. “దీనిని (బహ నాయడు (తవి మ్వించినట్లు లోకవ్యవహారం ఉంది. 

4) దూబ బరువు: గురశాం రెలే స్టేషనుకు, ఊరికి మధ్యనూ, 

గురజాలకు దక్షిణ దిశగాను ఈ చెరువు ఊంది.55 దీనిని నాగమ్మ తవ్వించినట్లు 

వాడుక ఉంది. 

ర్) రేవ చెరువు :- ఇది చెర్ల గుడిపాడు వద్ద ఉండి. ఇది పల్నాటి 

వీరుల కాలానికే ఉన్నట్టు (పీతి, న! 
య 

6) చిన చెరువు :- ఇది ఆత్మకూరువద్ద ఉన్న చెరువు. దాదాపు (కీ.శ. 

1900 సం॥లలో [విటిషు పాలనా కాలంలో చేయించింది. వైశాల్యం సుమారు 

పదకొండొందల ఎకరాలు. 

7) బద్ది చెరువు :- ఇడి నరమాలపాడువద్ద ఉంది. ఈ |గామానికీ 

నామాలపాడని పేరుంది. 

8) మం[తాలమ్మ చెరువు :- ఇడి నాయకురాలు కనుమలో ఉంది. 
అంటే కారంపూడి, - మెళ్ళవాగుల మధ్యన ఉంది. ఆ కనుమను రక్షించే 

మం|తాలమ్మ అనే ఒక దేవత కూడా అక్కడ ఉండి, 

9) ధర్మవరం వద్ద రెడ్డిరాజుల కాలంలో [తవ్వించినట్ల్టుగా చెప్పబడు 

తున్న ఒక చెరువు ఉంది. 

55. “నగరంబు వెల్వడి నలగామరాజు 

దక్షిణ దిశయందు. దనరెడు బయల 

దూబ చెర్వనెడు నుత్తుంగ భూ 'స్థలిని 

నిలిపించె గజమును నిండిన వేడ్క.” 

పల్నాటి విరచరిత (పాదాలు, 185-166), పు పు. ఏ1, 

PK-8 
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lz) తుమ్మల చెరువు :- (పొచీన కాలంలో చెరువు ఉండేది. ఇప్పుడు 

తుమ్మల చెరువు అనే పేరుతోనే ఒక |గామం ఏర్పడింది. 

18) ముత్యాలంపాడువద్ద చెరువు ఊంది. ఆ (గామ (ప్రజలు ఇప్పటికీ 

నీటి ఆవసరాలకు ఆ చెరువుమీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇంకా శ్రీగిరిపాడు, 
గంగలకుంట, పిడుగురాల, అడిగొప్పల, మిరియాల, పళ్యామల, జానపాడుః 
గంగారం, గుండ్రపల్లి, చింతపల్లి, జంగమ హేశ్వరపురం, తాళ్ళపల్లి. ఒప్పిచర్ల, 

రచ్చమలపాడు, నాగులవరం, మాడుగుల మొదలయిన |గామాలవద్ద చెరువులు 
ఉన్నాయి. 

కుంటలు :- [పతి (గ్రామానికి ముందుగాని, లేదా [గామం వనుక గాని 

కుంటలు ఉంటాయి, కొన్ని పొలాలమధ్యన, బోడులలోను ఉంటాయి. పొలాల్లో 

ఉండే ఈ కుంటల్లోని నీరు వభవులకు, మనుష్యులకు తాగడానికి వాడుతారు. నీటి 
పారుదల లేని |గామాల్లో ఇవి ఎంతో ఎక్కువగా ఉపమా గపడుతున్నాయి. ఇంకా 
మిర్చి, పొగాకులవంటి వాణిజ్య పంటలు, వంగ, టొమాటోం వంటి కూరగాయల 
నారు నాటేటప్పుడు ఈ కుంటల్లోని నీటిని వాడుతారు. 

బుగ్గలు = తేరాల, ఉప్పలపాడు, మండాచి, దుర్గి, పిల్లుట్ర మొదలయిన 

గ్రామాల వద్ద బుగ్గలు ఉన్నాయి. ఉప్పలపాటి బుగ్గ వద్ద ఒక దేవాలయం ఉంచి. 

దీనికి బుగ్గమక్షశ్వరాలయం అని పేరు. శివరా| తికి అచ్చట ఉత్సవం జరుపుతారు. 

భక్తులు (ప్రభలు కట్టుకొని వస్తారు. వందలాది భక్తులు అచటి కోనేదలో స్నానం 
చేసారు. లేరాల బుగ్గ వద్ద సిద్ధేశ్టరాలయం ఊంది. ఇచ్చట గూడ శివరా తికి 

ఉత్సవం చేస్తారు. మండాది వద్ద పెద్ద బుగ్గ ఉంది. ఈ నీదిని వ్యవసాయానికి 
ఉపయల? గించుకుంటున్నా రు. వేసవి కాలంలో ఈ (గామవాసులు ఈ బుగ్గ ఆధా 
రంగా కూరగాయలు పండించి ఎక్కువ ధనార్జన చేస్తున్నారు. దుర్గి వద్ద ఉన్న 
బుగ్గ దగ్గర మల్లేశ్యరాలయం ఉండేవి, శివరా[కికి ఉత్సవాలు జరిగేవి. కాని 
సాగర్ కాల్వకు .మంచికల్డు వద్ద జలాశయం ఎర్చాటుచేయడ వల్లి [పస్తుతం ఆ 
దేవాలయం, బుగ్గ రండూ కూడ జలాశయంలో మునిగిపోయాయి. 

భూములు :- నల్లరేగడి, ఎ రభూమి, ఇసుకప[రలు, చవిటి నేలలు, 
మొరసనేలలు, నాపబండలతో ఉన్న భూములు, నులక చటులతో ఉన ప 2 భూములు ఉన్నాయి. 
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“జొన్న కలి జొన్న యంబలి 

జొన్నన్నము జొన్నపిసరు జొన్నలె తప్పన్ 

సన్నన్నము సున్నసుమీ 
పన్నుగ( బల్నాటి సీమ [పజలందణకున్ ” 56 

అనే పద్యంవల్లగాని, “సజ్జ జొన్న కూళ్ళు సర్పంబులును తేష్ట'" అనే 

దాన్నిబట్టిగాని, “కుసుమాస్తు9ండై న నాన్న కూడే కుడుచున్'” అనే దాన్నె బట్టిగాని, 

“అంగడి ఊరలేదు' మొదలయిన చాటుపద్య పాదాల్ని బట్టిగాని, స్థానిక వృద్దుల 

కథనాన్నిబట్టిగాని, ఇతర _ఆధారాల్ని బట్టిగాని (పాచీనులు వరి పండించినట్టు 

ఎచ్చటా కన్పించదు. దాదాపు మెపట్టపంటలన్నీ పండించీనట్టు మ్మాతం తెలుస్తుంది. 

జొన్న (పల్నాటిలో పచ్చజొన్న, వ్వారజొన్న, త్వెజి"న్న, పైరజొన్న మొద 

లయిన రకాలు పండించారు. ) స సజ్జ, రాగి, కొర, వరిగి, ఆరిక, వత్తి, కంది, 

పెసర, నువ్వులు పండించేవారు. _పస్తుతం పొగాకు, మర్చి; మినుము, (పత్తి తి, 

శనగలాంటి చెరు పండిస్తున్నారు. సాగర్ నీటి పారుదల వచ్చిన తర్వాత వరి, 

వేరుశనగ ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు. చెరకు, పసుపు, ఆరటి పెర్టకు 

ఇప్పుడిప్పుడే దిగుతున్నారు. 

దేవాలయాలు : 

౫, “చిన్నచిన్న రాళ్లు చిల్లర దేవుళ్ల" "57 అన్న శ్రీనాథునిదిగా చెప్పబడుతున్న 

చాటు పద్యం పల్నాటిలోని దేవాలయాల్ని గుర్తుచేస్తుంది. ఎందరో దేవుష్ట, అంతే 

కాదు; ఎందరో వీరులు, మహత్తుగల మహాత్ములు వున్నారు. ఆంధరూ దేవతలుగానే 

కొలుపు అందుకొంటున్నారు. జాతరలు జరిపించుకుంటున్నా రు. 

ఆదిత్యేశ్వరాలయం, ఎతాహోకోోరాల యం,” ఇష్ట కామేళ గర గుడి, పీఠ 

భ్యదాలయం, చెన్న కేశ వాలయం, పా లెశ్వరమ్మ ఆలయం, ఆంజనేయస్వామి 

ఆలయాలు, “ సిద్ధేశ్యరాలయం, రూపులమ్మ ఆలయం, పుట్టురంగనాయకులు, 

రంగనాయకులు, శివాలయాలు, దత్తాలేయ ఆలయం, చాడమ్మ గుడి, పోలేరమ్మ 

"గుడి, అంకాళమ్మగుడి, ఒ౩౭కేక గరాలయం, మహాలక్ష్మి ఆల యం, (బహ్మంగారి 

56. చాటు పద్య మణిమంజరి, పు, 125. 

క్/.. చాటుపద్య మణిమంజరి, పు. 125. 



ఫి పల్నాటిసీమలో "కోలాటం 

ఆలయం, దుగ్గెదేవమ్మ, కనకదుర్గమ్మ గుడి, వేణుగోపాలస్వామిఆలయం, వినాయక్ష 

ఆలయం, బుగ్గమల్లైశ్వరాలయం, పెద్దముత్యాలమ్మ గుడి, ఎల్రమ్మదేవర గుడి, 

విష్ణుగుడి, జంగమేశ్యర మహాదేవుడు, _సురేశ్యరా౭యం, కపోతేశ్వరాలయం 
మొదలగునవి ఎన్నో దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యనే ఆడిగొప్పలవద్ద ఒక 
అమ్మవారు వెలసింది. ఇంకా తిరుపతమ్మ (ఆత్మకూరు), లక్ష్మమ్మ (ధర్మ 

వరం) సుబ్బదాసు ( చిరుమామిళ్ళ స్కుబహ్మణ్యంగారు, ధక్మవరం), 

తాతగారు (గన్నారం) మొదలయిన వాళ్ళెందరో దేవుళ్ళుగా కొలువబడుతున్నారు. 

రాకపోకలు = రహదారులు : 

. ఆంధ(పదేశ్ [పభుత్వ రోడ్డు రవాణా సంస్థవారు మాచర్జలో వాహనాల 

కేం దాన్ని (Bus Dept) ఏర్పాటు చేశారు. ఇచ్చట నుంచీ పల్నాటిసీమలోని 

అన్ని [గౌమాలకు బస్సు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అన్ని (గామాలకు రోడ్డు వేశారు: 

గుంటూరు నుంచి సత్తెనపల్లి, పిడుగురాల, నడకుడి, గురజాలల మీదుగా 

మాచర్షకు రైలు మార్గం ఊంది. ఇది మీటరుగేజ్ మార్గం. రైలు రోజుకు 
మూడుమార్లు గుంటూరు నుంచి మాచర్లకు తిరుగుతుంది. 

పకి శమలు, చేకివృత్తులు ॥. మాచర్చలో రె.డు సిమెంటు కర్మా గారాలు, 

పాంరాయి ముక్క_లుచేసే పరి|శమలు ఊన్నాయి. ఓబులేశునిపల్లైవద్ద, మాచర్హవద్ద 
ఇటుకలు తయారుచేస్తున్నారు. . -- 

ఆభివృద్ధి పథకాలు :- గురజాలవద్ద పంచదార కర్మాగారం ఏర్పాటు 

చేస్తున్నారు. . 

వివ్య :- మ్ఞఖ్లక్లలో డి(గీకాలేజి, గురజాలలో జూనియర్ కాలేజి ఉన్నాయి. 

- పల్నాటి _పొచీనత 

పల్లవబౌగ్గను నాగులు పాలించిన నాటినుంచి ఆధారాలు కన్పిస్తున్నాయి. 

ఈ నాగులు ఆదిమనివాసుల్లో ఒక జాతియని వినికిడి. బౌద్ధు౨ కథలవల్ద, బుద్ధ 

ధాతువులతో నాగరాజులను ముడి పెళ్లి కథ లవల్ల, అమరావతీ స్థూపమందలి నాగ 

రాజు చి తాల్లవల్ణ వారు బౌద్ధం స్వీకరించినట్టు చెప్పవచ్చు. ఆమరాపతి, నాగార్జున 
కొండ స్థూపాల్టొో' బుద్ధధాతువులు నిక్షిప్తమయ్యాయి. ఇద్దరు మనుష్యులు బుద్దుని 

అస్థికలను పట్టుకొని పడవపైనుంచి తీరాన దిగుతున్న ప్పుడు నాగరాజు స్వాగత 
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మిస్తున్నట్టున్న చితం అమరావతీ స్ఫూపంలో ఉంది. తా మలి ప్రినగ రానికి,సింహళ 

ద్వీపా సికి మధ్యనఉన్న వ శాలదిన్నె (ధాన్యకటకం య అమరావతి) బౌద్ధక లు 

బుద్ధుని అస్థికలకు ముడి పెడుతున్నాయి. ఈ సమాచారాన్ని బట్టి బౌద్ధమతాన్ని 

స్వీకరించడానికి పూర్ణం ఇచ్చటి ఆదిమవాసులు నాగులు” అనిగాని, నాగమతావ 
లంబులు అనిగాని సిర్వచించవచ్చు. అంటే పల్లవులరాజ్యం పల్గ్లవడొగ్గ నాగుల 

ప్రాదీనావాసం. టోలమీ బస్సరానాగుల్ని గూర్చె పేర్కొన్నట్లు రామకృష్ణమాచార్య 

గారు వివరించారు.శ్ర్ ఒక క ఐతిహ్మాన్ని బట్టి పల్పవుడు అశ్వత్థామకు, నాగకన్యకు 

జన్మించినట్లు ది. “పల్లవులు నాగ కన్యలన ను వివా హమాడి,నాగమండలాన రాజ్యాన్ని 

స్థాపించారు. వేలూరుపాలయం త్మామశాసనం (9 వ శతాచ్టీ) వరకూర్చుడు నాగ 

కన్యను వివాహమాడి రాజ్యాన్ని సంపాదించినట్టు చెప్తుంది. ఈ పల్దవులే గౌతమీ 
ప టబ ఊహమ్మాత మైనా సత్యదూరం 

కాదు. యవనులు, పల్లవులు, ఇక్యాకులు, శాతవాహనులు - వీదికి అన్యోన్య వివాహ 

బంధాలు కన్పిస్తున్నాయి. (పాచీన పల ల్లవచరి[ గు౭టూరు, నెక్టూరు; బళ్లారిమండ 

లాల్లోను, మైదవోలు, కందుకూరు, హిరహడగళ్ళి 

స్తుంది.' 5 సింహవిష్టుని [(పాచీన శాసనాలు గుంటూరు మండలంలో ఉన్నాయి. 

క్రీ. శ. 6వ శతాబ్దివరకు పల్జవరాజ్యంలో ఆధికభాగం కృష్ణానదికి దక్షిణాన 

ఉన్న తెలుగుదేశ మె.అదే పల్లవనాడు. తరాషత పవ్రవరాజులు దాన్ని (కమ్మకమంగా 

వి _సకింపజేశారు 

నాం గ! తామ? సన ఎవల్ల అభి 

పల్నాటిలో నేడు క నిిస్తున్న (పాచి చిన పటణొలు :- 

గురజాల, మాచర్ల, కారెంపూడి అనేవి పల్నాటిలో పాచీనకాలంలోను, 

నేడూ. కన్పించే పట్టణాలు. 

గురజాల = 

పలనాటి పెరుల చర్మెతల్ (పసిద్ధిచెందిన కోట గురశాల. గురజాలకు 

పూర్వం గురివిందల అనీ, మాధవెపురమనీ పేరుంది. 1. మాధవి అంటే గురివింద. గురి: 

నింద తీగలు నరికి అచ్చట ఈ ఊరు కట్టా సని, విందల ఆవ ర 'సేరు (పజావ్న వ 

క్ి. ధ్ర దక్షిభారత చర్మిత, పు. 119-122, 
69. పెదే, పు, 119-122. 

py, 
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హారంలో గురిజాలగా మారి చివరకు గురజాల అఆముందని వాడుక.9ఏ (పస్తుతం 

పల్నాటి విరుల కోటల్ని కోటగడ్డలని పిలుస్తున్నా కు. ఫల్నాటి ఏరచరి తలోని 

“దూబచెర్యనెడు నుత్తుంగ భూస్థలిని”! అనే పాదంలోని “దూబబెరవు' గుర 

జాంకు దక్షిణ భాగంలో ఇప్పటికీ ఉంది. . 

గురజాలలో గంగమ్మ సిద్ధి చెందిన దేవత. “కులము దై వతంబు గురి 

జాల గంగాంబి'68 అనే [క్రీడాభిరామం పద్యపాదం వల్ణకూడా తెలుస్తుంది. ఈ 

గంగమ్మ ఏడుగురు ఊరబయట శకుల్లో ఒకరు.€8 గురజాలలోని వీరభ[దాలయం 

నాగమ్మ కట్టించినట్లు (పతీతి. ఇంకా చెన్న కేశ వాలయం, కోదండ రామాలయం, 

ముక్కిడిగుడి, పాటిపాటమ్మ (పాటిని రక్షించేది, ముత్యాలమ్మ) గుడి, (తికూటా 

లయం, ఇష్టకామేశ్వరి గుడి ఉన్నాయి. 

మాచర := 
వ్. 

పల్నాటి వరుల చరి తలో ముఖ్యస్థానాన్ని ఆ|క మించిన కోటల్టో మాచర్చ 

ఒకటి. చాగి బేతరాజు తవ్వించిన దానికి మహాదేవి చెరువు అని పేరున్న ట్టు మనకు 

శాసనాలవల్ల తెలుస్తుంచి. అచట పూర్వం మహాదేవ్యాలయం ఉండేదని (పతీతి. 

మహాదేవి (పార్వతి) చెరువులు పేరు కమక మంగా మార్చునొంది మాచెరువులై. 

జనవ్యవహారంలో “మాచర్ల 'గా 'పేరొందిందని చాలమంది అధి పాయం, 

మాచర్లలో పాత బజారులో ఊరికి వాయవ్యమూలన చెన్న కేక వాలయం 

ఉంది. ఈ దేవాలయానికి 100 మీటర్ల దూరంతో ఉత్తర దిశగా చం్యదవంక 

ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని [బహ్మనాయుడు కట్టించాడని (పతీతి. అయితే పూరం 

ఉన్న గుడినే బాగుచేయించి పునరుద్ధరించి ఉంటాడని కొందరి ఊహ. ఈ దేవా 

అయం శిల్ప చిహ్నా ల్నిబట్టి పూర్వం జై నులదేమో అన కొందరి సందేహం. 

60. పల్నాటి వీర చరిత, పు. 265. (రె.గో ) 

61. పల్నాటి ఏర చరిత, (పాదం. 1817), పు. 91. > 

62. [కీడాభిరామం, ప. 118. 

6కి. ఏడుగురు శక్తులు 1. ఎల్లమ్మ (రేణుక లేక ఏకవేణిదేవి) 2. మైసమ్మ 
(కోటను రక్షించే | కోట మైసమ్మ ) కీ. అంకమ్మ (కాశకఅంళ ర్త స 
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మాచర్లలో ఆదిత్యేశ్వరాలయం ఉంది. ఆవత్వుడనే పేరు చోళరాజులకు ఉంది. 
మాచర్భలోని శిల్పం చాళుక్య శిల్పాన్ని బోలిఉంద 9, [(బహ్మనాయుడు ఆకాలం 
వాడు కాబట్టి ఆయనే కట్టించాడనీ కొందరు తేల్చి చెప్పారు.6ళ చెన్న కేశవస్వామి 
గుడి ఆవరణలో దక్షిణంగా వీరభ|దాలయం ఉంది. దీన్ని నాగమ్మ కట్టించిం 

దని కొందరూ, చోళరాజుల కట్టడాన్ని నాగమ్మ పునరుద్ధరించి ఉంటుందని 
కొందరూ అంటున్నారు. మాచర్చ చెన్నునిగూర్చి--- 

“చిత్తముగూర్చి మాచెరల చెన్ను(డు శ్రీ గిరి లింగముం గృపా 

యత్తత( జూడంబలై విషయంబునకా మహిమంబు చెల్పంగా 

కుతరలోన మింట జలముట్టిన మాతన నాపజాలలో 

విత్తిన యావనాశమభివృద్ధి ఫలించుట యెట్టు జచెప్పుమా?”కక 

ఆనే పద్యం చెన్నని దయార్డ9 హృదయునిగా, పల్నాటి (పజల రక్షకు 

నిగా వరిస్తుంది. 

మాచర్లలో పాటేశ్వరమ్మ గుడి, ఆంజనేయాలయం, రామాలయం, శివా 

లయం, ఇష్టకామేశ్వరి గుడి, మరొక వీరభ|దాలయం ఉన్నాయి. (పస్తుతం ఒక 

సిమెంటు కర్మాగారం, ఎన్నో నాపరాళ్ట గనులు చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలు. 

కారంపూడి : 
# 

పల్నాటి వీరుల చర్మితతో మో (పసిడి చెందిన పట్టణం కారెంపూడి. 

ఇది గుర జాలకు ఆగ్నేయ దశగా పదిమైన్ట దూరంలో ఉంటుండి. కాలెంపూడికి 

తూర్పున నాగులేరు నది దక్షిణం నుంచి ఉ తరానికి పారుతుంది. నాగులేదె 

లేక బండి మహాలక్ష్మమ్మ ( ఈమెను కొలుపుచేసిన తర్వాత బండితో (పతి 

ఊరిలో సాగనంపుతారు) 5. ఎర పోలమ్మ లేక పోలి ఎర్రమ్మ లేక 

పోలేరమ్మ (పొలిమేరలు కాచే దేవత) 6. ముత్యాలమ్మ 7. గంగానమ్మ 

అనేవారిని ఊరి శకులుగా [ప్రజలు చెప్పుకుంటారు. 

64. పల్నాటి వరచర్శిత (5. గో), పు. 265... 

65. పల్నాటి వీరచరిిత, [పథమ భూమిక, పు. 41. 

66. [కీడాభిరామం, ప. 128. 
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తూర్పు ఒడ్డున పల్నాటి వీరుల రణక్షేతం, వీరుంగుడి, ఈ గుడికి సమీపాన 
గంగ వ్మిగహం, కాలభై రవ విగహాలున్నాయి. ఇంకా క శ్లైెపోతరాజు, ఎరుకల 

శక్తి ఉన్నారు. “కల్లితోరణం'” పక్కన ఆంజ వేయ వ్మిగహం ఉంది, వీరులు 

ఆవేశంతో రణరంగంలో [పవేశించే ద్వారాన్నే కన్చితోరణం ఆంటారు. “పటు 

గంగ ధారనా బరగిన మడుగు ఆనే పల్నాటి వీరచరి(తకారుని వా వాక్థంవవ్ల 

నాగులేటిలోగిదీ, కారంపూడి సమపానఉన్న “గంగధార మడుగు ఉనికి తెలు 

స్తుంది, 

కారెంపూడిలో చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం, అంకమ్మగుడి, కన్నమ 
దాసు మేడ, (బహ్మానాయుని నామాలమంటపం, జడిగాళ్ళ బావి, సురేళ్ణర 

దేవాలయం ఉన్నాయి, వెలనాటి చోళుల శాననం, జ్ న్ని గదేవుని సర్వా ఢ్కారి 

రదమడే ఎవి అధికారి మహిదేవుని శాసనం, వ మాచయ [బహ్మని శాసనం (మాచయ 

[బ్రహ్మ నిధి ఉతర హరివంశ కర్త నాచన సోమునికి ఓక ప్పుడు" పోషణ కర్త 

అని వినికిడి) ఉన్నాయి. అంతేకాదు, కారెంపూడి పల్నాటికి కాశియట. 

“పొలుపొందు చుండెడు పుణ్య దేశమున ' 

కాశికి సమమైన కార్యమపూడి” 6 

అనే పద్యంలోనూ, 

ఏరులు దివ్యలింగ ములు విష్ణువు చెన్ను (డు కళ్ళిపోతు రా 

జారయ. గాలభే భెరవు(డు నంకమ శ క్రియ యన్న పూర్ణయున్ 

గేరెడు గంగాధార మడుగే మణి కర్ణిక గాంజెలంగు నీ 

కొరెమ పూడి పట్టణము కాశిగదా పలినాటి వారికిన్ ” 6! 

ఆనే చాటువు లోనూ కారెంపూడిని గూర్చి, నాటి దాని వైభవ [పాభవాన్ని గూర్చి 
పేర్కొన్నాడు. 

—_——— 

67. పల్నాటి వీర చరిిత (రెం. గో), పు. 279. 

68. పల్నాటి వీరచర్మిత (పాదాలు 88, 89), పు. 939 
69. చాటు పద్య మణిమంజరి, పు. 125. 
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పల్నాటిలో కన్పించే [పాచీన (గ్రామాలు : 

పల్నాటి సీమలో కొన్ని _గామాలు [పాచీనం నుంచి ఉన్నాయి. అవి 

నేటికి అదే పేరుతో విలువబడుతున్నాయి. 

దుర్గి *= పల్పవుల కాలంలో దుర్గిలో ఒం కేశ ఇరాలయ నిర్మాణం జచెగె 

ఉండవచ్చునని శాస్త్రిగారి అభిప్రాయం.” కుదమదేవి నిర్మించిన వేబుగోపాల 
స్వామి గుడి, దుగ్గె దేవమ్మ గుడి చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలు. 

గోలి = ఇది కృష్ణా తీరాన ఉంది. ఇచ్చట బౌద్ధ స్థూపం ఉంది. 

పాబీన శిల్పాలు దొరికాయి. | 

చేజెర్ల 2= పల్లపుల కాలం నాటిదీ, దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న శవాల 

యాల్లో (పత్యేక శిల్పంతో అలరారుతున్న దీ అయిన కపోతేశ రాలయం ఉంది.”! 

పెందోట :- నేటి ధర్మవరం (గామమే నాటి పెందోట. విశ్వ |జాహ్మ 
ణులను యాచించే రుంజలవారి ప్రశంసలు ఇచ్చట తెలుస్తాయి." దీని ఆధారంగా 

ఇది శిల్పుల నివాస భూమి అని అంటారు. దీని పక్కనే ఉన్న దుర్లిలో (పస్తుతం 

శిల్ప కళాభివృద్ధి కేందం నడుపుతున్నారు. 

విజయపురి :- నాగార్జునకొండవద్ద లోయలో విజయపురి నిర్మించబడింది. 

ఆ "నగరానికి ఒక వైపు కృష్ణానది, మిగిలిన చై పులు కొండలు సహజ రక్షణను 

ఇస్తున్నాయి, "8 ప్రస్తుతం నాగార్జునసాగర్ అనే పేరుతో పిలువబడుతుంది. ఇచట 

క ఎ్రష్టానదికి పెద్ద ఆనకట్టకట్టి జలాశ యంలో నీటిని నిల్వచేసి దానివల్ల ఎక్కువగా 

వంటలు పండిస్తున్నారు. 

ఇవేగాక ఇంకా పులిపాడు, అడిగొప్పల, నెమలిపురి, వీర మేడపి, చెర్షగుడి 

పాడు, కంభంపాడు, మండాది, ఒప్పిచర్ల, జూలకల్దు, కొదమగుళ్ల, రెంటాల, 

మాడుగుల, మంచికల్లు, మేళ్టవాగు, గరికపాడు అనే (గామాలు ఇప్పటికీ అవే 

పేర్లతో పిలువబడుతున్నాయి. 

"70. ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర, పు. 194. 
71. పెదే, పు. 194. 
72, పల్నాటి వీర చరిత్ర, ద్వితీయ భూమిక, పు. 90... 
"78. ఆం[ధుల సంక్షిప్త.చరిత, పు, 47. 
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అంతెకాకుఠడా పల్నాటి వీరుల పేరుల మీదుగా కొన్ని (గామాలు వెలి 

శాయి. అనుగురాజు పేర అలుగురాజుపల్ర, ఆలరాచమల్లు పేర రచ్చమలపాడు, 

ర్పుట్టిరాజు "పేర రుట్టిపాలెం, నాయుని పల్లె, నాయకురాలి కనుమ మొదలయినవి. 

పల్నాటిలో ఉన్నాయి, 

పల్నాటి పాలకులు :---- 

పల్నాటికి చరిత (పసిద్ధి పల్నాటి యుద్ధం నుంచి వచ్చిందనే చెప్పాలి. 
పల్నాటి యుద్ధం దాదాపు క్రీశ. 1176-1182 మధ్యలో జరిగిందని చాలమంది 

విమర్శకులు నిర్ధారించారు. పల్నాటిఏరుల తరువాత పల్నాటిసీమను పద్మ నాయకులు,. 

కాకతీయులు, కొండవీటి రెడ్డిరాజులు, విజయనగరరాజులు, గోల్కొండ నవాబులు, 

ఆర్కాటు నవాబులు పాలించారు. తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలనకిందకు 

వచ్చింది. 

ఇట్లు పల్నాడు (పావీన పట్టణాలను, గ్రామాలను, సీమలను, పాలకుల 

చరితను విపులంగా కల్లి ఉంది. 

(పజలు :- "పల్నాటిలో పస్తుతం హిందూ, మహమ్మదీయ, క్రై) స్తవ 

మతాలవారు ఉన్నారు. వివిధ కులాలవారు ఉన్నారు, 

[బాహ్మణులు, వైశ్యులు, వెలమవారు, రెడ్డుు కమ్మవారు, కంసాలివారు, 

సాలెవారు, బుడబుక్య్టలవారు, దాసరివారు, దొమ్మరవారు, గంగిరెద్దులవారు, 

జంగమువారు, కాశిపాపలు, మేదరులు, మంగలివారు, వడ్జెవారు, పొములవారు,. 

పిచ్చుగుంటలు, చాకలివారు, టోయవారు, దూదేకులవారు, గౌండ్ర వారు, కుమ్మర 

వారు, పద్మసాలెవారు, సెరికవారు, తొగటవారు, భటాజులు, కళావంతులు, 

ముతరాసువారు, తెళగవారు, పూసలవారు, సాతానివారు, యాదవులు, మాదిగవారు, 

మాలవారు, -బుడిగిజగంవారు, మాలదాసులు, సిందోష్ల (బిందోచ్ట), చెంచువారు, 

కోయవారు, అంబాకీీలు, ఏనావివారు, ఎరుకలవారు మొదలయిన కులాలవారు. 

ఉన్నారు. 

వీరిలో విద్యావంతుల శాతం తక్కువ. కార్మికులు, వ్యవసాయ కూలీలు 

ఎక్కువ. వ్యవసాయదారులు, గనులపె ఆధారపడ్డ వారు, పరిశ్రమల పె_ఆధాపడ్డ 

వారు, వాస్తు సిరా ప్రాణులు , వ్యాపారస్థులు, ఉద్యోగులు మొదలయిన వృత్తులతో 

[ప్రజలు సంబంధం కల్లిఉన్నారు, వ్యవసాయం మాత్రం ముఖ్య వృత్తి. తక్కినవి. 

ఉప వృర్తుయుగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 
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శారీరక పరిస్థితులు :- పల్నాటిసీమలో ఎరరంగువాట్ట ఆధికంగాను, 

చామనచాయర ంగు వాళ్టు ఆల్చంగానూ, నల్జటివాష్ట చాలా తక్కువ సంఖ్యలోను 

ఉన్నారు. ఇచ్చటి పురుషుల సగటు ఎత్తు 5.7 అంగుళాలు ఉంటుంది. 1971 

జనాభా లెక్కల పకారం ఈ సీమలో 8,00,425 మంది (ప్రజలు ఉన్నారు. 

ఆందులో 1,52,202 మంది పురుషులు, 1,48,228 మంది స్రీలు ఉన్నారు. 

పురుషుల్లో 45,985 మంది, స్రిలలో 15,618 మంది విద్యావంతులు.” * అంటే 

దాదాపు 20.5% మంది విద్యావంతులు, 

మానసిక పరిస్థితులు ఫ్ 

ఈ సీమలో పేజా వినోదాలు ఎక్కు వగానే కన్పిస్తాయి. అందులో వారే 

పాల్గొ నేవి కొన్ని ఉన్నాయి. కొన్ని ఇతర స్థలాలనుంచి [పదర్శకులను రప్పించు 

కొని |పదర్శింపజేసేవి ఉన్నాయి. వీధి భాగవతం, తోలుబొమ్మలాటలు, జముడిక 
కథలు, బుర్రకథలు మొదలయినవి తమ అభిలాషకొద్దీ ఆయా కళలు |పదర్శించే 
వారినీ పిలిపించుకొని (ప్రదర్శన లిప్పించుకుంటారు. వారే పాల్గొని (పదర్శించే 

కళల్లో భజనలు, కోలాటాలు ముఖ్యమైనవి. 

జానపద కళలు : . 

(పజా[పయోగ కళలను అవలంభిస్తున్న కులాలవారిలో యానాదులు వీథి 

శ్రాగవతాలు, బొమ్మలాటలు (పదర్శిస్తుంటారు. వీథి భాగవతంలో భారతం, 

రామాయణం, భాగవతాలకు సంబం ఫంచిన నాటకాలు కీస్తుంటారు. తోలువెమ్మ 

లాటల్లో గూడ భారతం, రామాయణం సంబంధి (పదర్శనల ఇస్తుంటారు, 

1పజా వినోదాలు : 

భజనలు, కోలాటాలు, ఎడ్డపందేలు, కోళ్ళపందేలు, బండ ఎత్తడం, బండి 

ఎతడం, తిరునాళ్ళకు ఊ రేగింపుల్లో (ప్రభలు, డ్యాన్సులు, బు|రకథలు, పగటి 

వేషాలు మొదలయినవి వినోదాలుగా కన్పిస్తాయి. 

కళా |పదర్శకులు రెండు తెగలు. వృత్తిజీవులు కొందరు కాగా, ఉత్సాహ 

పరులు మరికొందరు. కళాపదర్శనం [పథాన జీవనోపాధిగా కల్గిన తెగల్లో 
-యానాదులు, మాలలు, మాదిగలు, గొల్లలు, గంగి రెద్దులవారు, బుడబుక్క._లవార్ను, 

ఎరుక లవారు, దొమ్మరివారు మొదలయిన వాళ్ళున్నారు. వృరి జీవుల్లో ఆ సీమవా 

రున్నారు. పరసీమనుంచి వచ్చేవారున్నారు. ఈ (పదర్శకులు [పజలకు తీరికగల 

'T4. Guntur District Census, 1971, p. 826. 
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కాలంలోను, పంటలు ఇంటికి వచ్చిన కాలంలోను వస్తుంటారు. జొత్సాహిక కళా 

రాధకులు [పాయికంగా [బాహ్మణ, వైశ్య వర్ణాలవారు తప్ప తక్కిన అన్ని 
కులాల, అన్ని తెగల (ప్రజలు జొత్సాహిక ప్రదర్శనల్లో పాల్గొంటారు. ఏరిలో' 

తెలగ, రెడ్డి, కమ్మ, ముతరాసు, తొగట, పెరిక, చాకలి, మంగలి, కుమ్మరి, 

విశ్వ]బాహ్మణ మొదలయిన అన్ని కులాలవారు పాల్గొంటారు. 

[ప్రకృత పరిశోధనలో పల్నాటి సీమలో కోలాటాన్ని గూర్చి విపులంగా 

చర్చించడం జరిగింది. కోలాటపు జట్టలో ఓకే కులానికి చెందినవారే ఉండాలన్న 

నియమం లేదు. కొన్నిచోట్ల కొన్ని తెగలవారి [ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువ ఉంటే ఉండ 
వచ్చు. మొ త్తంమీద ద్విజేతర వర్ణాలకు చెందిన ఆన్ని కులాలవారు కుల భేదాలను 

విస్మరించి వీటిలో పాల్గొంటారు. కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఆటగాళ్ళలో ముస్టింలు, 

కై) స్తవులు కూడా లేకపోలేదు. ఆ యా జట్టకు కోలాటం నేర్పే జట్టు నాయకుల్లో 

ఇంచుమించు అన్నికులాలవారున్నారు. (ప్రకృత పరిశీలనలో సంప్రదించిన జట్టు 

నాయకుల్లో అధిక సంఖ్యాకులు రజక కులానికి చెందినవారు, తర్వాతే యానాది, 

తొగట, తెలగ, పెరిక, మాల, రెడ్డి కులాలవారు అబ్బసంఖ్యలోను కన్పిస్తారు, 

దీనినిబట్టి కళారాధనలో, సాధనలో, [ప్రయోగంలో కుల మత మర్ష శాఖా భేదాలు 

అడ్డురావడంలేదని స్పష్టపడుతుంది. 

పల్నాటిసీమ విస్తీర్ణం తగ్గింది, కానీ పాముఖ్యం తగ్గలేదు. దాదాపు తీ0 

(పాచీనకాలపు చెరువులు ఉన్నాయి. బోళ్ళు వున్నాయి. ఈ బోళ్లలో అచ్చటచ్చట 

(పాచీన సమాధి శిలా శకలాలు (రాక్షసగుష్ట) కన్పిస్తాయి. రంగుల బోళ్ళు 

ఉన్నాయని (పఠితి. లేత పసుపుపచ్చ, ఎర, తెల్లరంగుల సుద్దలు ఇప్పటికే 

చాలాచోట్ల బయలుపడ్డాయి. ఎన్నోరకాల రాళ్ళగనులు, రాష్ట ఉన్నాయి. వీటిని 

పలురకాలుగా వాడుతున్నారు. దేవుష్ణ, సీరులు, మహత్తుగల మహాత్ములు ఎందరో 

కొలువబడుతున్నారు. రకరకాల పంటలు పండిస్తున్నారు. రకరకాల నేలలున్నాయి. 

ఆడవులున్నాయి. నిన్నమొన్నటివరకు శ్రీగిరిపాటి ఆడవుల్లో పెద్దపులులుకూడా 

కాపురం ఊండేవట. ఈ అడవుల్లో పలురకాల కలప లభిస్తుంది. ఎన్నోరకాల పండ్లు, 

పలురకాల తేనె మొదలగువానిని అడవులద్వారా (గహించి, అమ్మడంద్వారా' 

కొందళు జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. నదులు, ఉపనదులు పల్నాటిగుండా పారు 

తున్నాయి ఎన్నో కుంటలున్నాయి. కట్టువొట్టుల్లో కొంత మార్పువచ్చినా విద్యా, 

వైద్య సదుపాయాలు ఆంతగా లేవు. 

ఇట్టు పల్నాటి నై సర్లికస్టితిలో విలక్షణం కనపడుతుంది. 
థి 



అధ్యాయం 



పల్నాటి సవులో 

కోలాటం రకాలు : కోపులు 

కోలాటం అనగానే చేతుల్లో కరలతో ఆటగాళ్ళు, వాద్యాల వాళ్ళు; జట్టు 

నాయకుడు = వాట్ట ఆడే ఆటను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు (పేక్షకులు. 

కొని వీటిలో భేదాలున్నట్లు పట్టించుకోరు. (పేక్షకులకు అది అనవసరం కూడా. 

(పపంచంలోని పతి దేశానికి, పతి మతానికి, (పతి వస్తువుకు చర్మితలున్నాయి. 

అప (పతి ఆటకు, (పతి పాటకు చర్మిత ఉంది. ఆ కోవలోనే కోలాటానికి 

కొంత చరిత్ర ఉంది. కోలాటం (ప్రాచీన రూపాలు (ప్రస్తుతం బాగా వెనుకబడిన 
వివిధ పాంతాల్లో పలు రీతుల్లో కనిపిస్తాయి. అనుకరణ మానవ స్వభావం. 

(పతి దానికి ఆఅనుకరణలు అనుసరణలు తయారప్పతాయి. కోలాటంలో కూడా 

ఆంతే. కాలం జరిగిన కొద్ది మార్పులు సహజమే అయినప్పటికీ ఆ మార్పుల 

వల్ల పూర్ణ స్థితి స్వరూప స్వభావాలు అదృశ్యమౌతాయి. కోలాటం ఏ కాలం 

లోనూ ఏక రూపంలో లేదు. రుచి భేదాన్ని బట్టి రూప భేదం మారడం సహజం. 
మార్పులు, చేక్చులు అన్ని [ప్రజా కళలకు వలె కోలాటం పట్ట కూడా వ ర్తిసాయి. 

అయినప్పటికీ |పాచీన కాలంలో కోలాటం భేదాల్ని గురించి నిరూపించడానికి 

నిష్కర్షమైన నిరూపాలు గోచరించవు. కాని [పస్తుతం ఇది వివిధ రూప భేదాలతో 

వివిధ పరి భాషలతో వెలసింది. పల్నాటి సీమలోని కోలాటంలో స్థూలంగా 

"రెండు రకాలు” గోచరిస్తాయి. 1. కులుకుల కోలాటం 2. కుప్పెకి కోలాటం 

లేక) భారత కోలాటం (లేక) దేశి కోలాటం. 

కులుకుల కోలాటం :-- 

కోలలతో చేసే కులుకుతో కూడిన కోలాటం కులుకుల కోలాటం కావచ్చు. 

[పయోగ కాలంలో ఆట గాళ్ళ కులుకు ముఖ్య లక్షణంగా గల కోలాట భేదం 

శాబట్టి కులుకుల కోలాటం అన్న పేరు ఏర్పడి ఉండవచ్చు. కులుకు అంటే 
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వయ్యారం, శృంగారపు కదలిక,! విలాసం, ఠీవి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ 

కులుకు ఆటగాళ్ల ఆధినయంలో (పస్ఫుటమయ్యే విలాస లక్షణాల సంపుటి. వారు. 

కావించే గతుల భంగిమలో లలాట నయన (భూవి కేపాల్లో కరచరణ కచాదికాల 

కదలికల్లో ఒకరకమైన కులుకు కన్పిస్తుంది. కాబట్టి కులుకుల కోలాటం అన్న పేరు 

ఆన్వర్థం, రెండో వర్గానికి చెందిన కోలాటంలో ఈ కులుకు ముఖ్యం కాదు. లలాట 

నయన భూ విక్నేపాది రూపమయిన అభినయ భేదాలు ఈ కోలాటంలో [ప్రధానంగా 

ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా భరత నాట్యాన్ని ఫోరిన అధభినయాలుంటాయి. అడుగులకను 

కూలంగానూ, కర చలనానికి అనుగుణంగానూ నేత చలనం ఉంటుంది. కోలాటం 

ఆడుతూనే చేతులు పెకెత్తడం, చేతులు ఆకాళాన్ని చూస్తున్నట్లుగా - ఉంచడం, 

ఏపివాలుగా పెట్టిడం, మరలా కిందకు తిప్పడం - ఈ కర చలనాన్ననుసరించి 

నేత చలనం ఉండడం ఇందులోని అంశాలు. భరతుడు నిర్దేశించిన లక్షణం 

ఇందులో గోచరిస్తుంది. చేతుల కదలిక కనుగుణంగా ఒక కాలు ఒక అడుగు. 

ముందుకు వేసి, మరొక కాలు ఒక అడుగు వెనక్కివేసి చేతుల వేళ్ళు నేలనుచూస్తు 
న్నట్లు ఏటవాలుగా (నాగిని నృత్యంవలె) తిప్పడం ఒక విశేషం. ఒంటిలోని 

వంపులన్నీ బయట పెట్టాలి ఒక్కాక్కా మారు, కులుకుల కోలాటం తాళం “దోం 

దొద్దోదోం దోం దొద్దొద్దోం ఆడ్దోం దొద్దొదోంి'అనే ధ్వని నిస్తుంది. కులుకుల 

కోలాటం (పయో గం సాధన మీద సౌధ్యపడే నర్తనం. ఆందులోను- ఊసెత్తులో 
దీనిని నిర్వహించడం మరింత కష్ట సాధ్యం. త్వరితంగా ఎగరడం ఉసెత్తు 

లక్షణం కాబట్టి ఆ సమయాన కరచరణ న్నేతాఖినయాలు ఆట వేగనికి అను 

గుణంగా ఉండాలి. చూడడానికి ఎంతో ఆందంగానూ, ఆలోచించడానికి ఎంతో 

ఆళ్చర్యంగానూ ఉంటుంది ఉ సెత్తులో ఈ కులుకుల కోలాటం. కులకుల కోలా 

టాన్ని కొందరు ఒక పుల్లతోను, మరికొందరు రండు పుల్చల తోను వేసారు. కులు 

చివర ఆటను ముకాయించవలసిందే. మరొక పాటను 

పాడవలెనంపే మరలా మొదలు పెట్టవలసిండో, ఆశ్షు పతి కోపు చివర" ముక్తా 
యించవలసిందే, మరకలా మొదలు పెట్టవలసిందే. పల్నాటి సీమల్లో కులుకుల 

ప లు వాడుకలో ఉండేవి, ఇందులోని కొన్ని కోపులు అదే 

పేరుతో భారత కోలాటంలో ఉన్నప్పటికీ అభినయం లేకపోవడం కన్పిస్తుంది. 

అలలా 
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కులుకుల కోలాటం కోపులు :- 

1. కొంగపోటు కోపు 2. గొల్లభామకోపు కి. చిన్నచెలియ కోపు 
4. చెట్టుమల్లై కోపు 5. జంజాం కోపు లేక జంజెం కోపు 6. జడకోపు 7. తెల్ల 

కోపు 8. పక్కముడి చిటికెల కోపు (లేక) పక్క మూడు కోపు 9. పెద్దబెలియ 
కోపు 10. బిల్లడుగు కోపు (లేక) బిల్వవాణి కోపు 11. లంకె కోపు 12. లాలికోపు. 

వీటిలో మరలా కొందరు ఒకొ్కాక్క- కోపుకు మరికొన్ని భేదాలు కని 

పెట్టారు. ఒక్క చిన్న చెలియకోపులోనే ఐదు భేదాలు చెపారు. వారివారి తెలివి 

తేటలను బట్టి, సమయాన్ని బట్టి సరదాను బట్టి వారు నూతన (ప[కియళ్ని 

సృష్టిస్తూ ఉంటారు. 

ఇట్టా ఎన్నో అభినయాలు కలి కష్టభూయిష్టమెన ఈ కోలాటం అక్క 
౧ 

డక్కడ నిలిచి ఉంది. దీనికి పాలీనత ఎంత ఉందో వై భవంకూడా అంత ఉంది. 

ముఖ్యంగా కులుకుల కోలాటం బాగా నేర్చిన జట్టు నాయకునకుగాని, 

జట్టుకుగాని స్వాభిమాన గర్వముంటుంది. ఇట్లాంటి (పతిష్టగల ఈ కోలాటంలోసి ' 
కోపుల్ని, వాటి గతుల్ని పరిశీలించడానికి వీలులేకుండా పల్నాటిలో ప్రస్తుతం 

కనుమరుగై పోయాయి. (పస్తుతం నామమా[తంగా మిగిలి ఉన్నాయి ఈ కోపులు, 

కులుకుల కోలాటం నేర్చినవారు కూడా వృద్ధులయి కొందరు, ఉదర పోవణాన్వేష 

అలో ఇతర రీతుల్ని చేపట్టి కొందరు దాన్ని వదలివేశారు. మరలా దాని 

వృత్తిగా స్వీకరించడానికి దానికి సరైన ఆదరణ లేదు. కష్టతరం కావడమే 
అందుకు కారణం. అంటే దీన్ని అభ్యసించడం; [పయోగంచడం కష్టసాధ్యం 
కాబట్టి నేర్చేవాష్ట ఉన్నా దీన్ని నేర్చుకునేవాష్ట కన్పించడం లేదు. 

దేశికోలాటం లేక కుప్పెక ప్పె కోలాటం లేక భార్త కోలాటం : 

భరతముని నిర్దేశించిన లలాట నయన |భూవికేపాది ఆంగికాభినయానికి 

(పాముఖ్యం లేని కోలాటాన్నే దేశి కోలాటమని [పజలూ, [పయో కలు వ్యవహ 

రించినట్టుగా ఊహించవచ్చు. ఈ రీతి కోలాటంలో క[రలు రెండూ కలిపి 

కుప్పగా చేసి కోలాటం వేయ్యడం ముఖ్య లక్షణం కాబట్టి కుప్పెక ప్లై కోలాటం 

అన్న చేరు సం|కమించి ఉండవచ్చు. కరకు క రూపాంతరం. కోలాటం 

ఆడేటప్పుడు ముందు ఒక చేతి పుర్ణితోను, తర్వాత మరొక చేతిపుల్లతోను ఎదుటి 

వ్యక్తి చేతుల్లోని పుల్లల్ని విడివిడిగా కొట్టి తర్వాత రెండు పుల్లలు కలిపి (జత 
PK-9 
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చేసి) ఒకేసారి ఎదుటి ఆటగాని రెండు పుల్ల (జత చేసిన పుల్ల)ల్ని కొట్టడాన్నే 

కుప్పెకి కొట్టడం అంటారు. ఈ కోలాటం ఆడినంతసేపు ఇదే పద్ధతిలో - 

వేస్తుంటారు. కాబట్టి దీనికి కుప్పె కటి అనే పేరు తగి ఉంది. ఈ దేశి లేక 

కుప్పె కై కోలాటాన్నే భారత కోలాటమని కూడా అంటారు. కాని భారత 

కోలాటం నామాన్ని గురించి చరిత అడిగినా చెప్పేవాళ్ళు కన్పించడం లేదు. 
కొందరికి పేర్ద మీద మోజు. -వింటానికి ఇంపుగా ఉన్న పదాల్ని పేద్దగా 

పెడతారు. అంతేకాకుండా జాతీయ నామాలు కూడా బాగా వాడుతున్నారు. 

జాతీయ భావం [ప్రబలిన అనంతరం దేశి లేక కుప్పె కపై కోలాటానికి భారత 

కోలాటం ఆన్న పేరు జాతీయతా భావ సూచకంగా పెట్టి ఉండవచ్చు, అందరికీ 

ఒక పేరు మీదనే ఇష్టం ఉండకపోవచ్చుగదా! వారివారి ఇష్టాన్ననుసరించి పెట్టిన 
ఈ పేర్లు వారివారి శిష్యగ ణాలవల్ల ఎక్కువ (ప్రచారం పొందుతాయి. 

కులుకుల కోలాటంలో పుల్లలు విడివిడిగా కొట్టడం జరుగుతుంది. రెండు 

పుల్చలు కలిపి వెయ్యడం లేనేలేదు. భారత కోలాటంలో ఎత్తుగడలో కొంత సేపు 

విడి పుల్లలతో కొట్టడం ఊందచి. ఆ తర్వాత రెండు పుల్లల్ని కలిపి కొట్టడం ఉంది. 

కులుకుల కోలాటంలో కరలు తగిలీ తగలనట్టు కొడతారు. శబ్దం కూడా 

పెద్దగా రాదు. భారత కోలాటంలో కర్రలు అభిముఖంగా గట్టిగా కొడతారు. 
పాట కూడా వినపడనంతగా ధ్వని వస్తుంది. భారత కోలాటంలో పాటను పాడి, 

ఉసెత్తులో ఎగిరించి, తగ్గించి మరొక పాటను కూడా ఒకే కోపులో అందుకోవచ్చు. 
కాని కులుకుల కోలాటంలో పాటపాటకీ ఆటను ముకాయించాలి. భార తకోలాటం చాలా 

సులభమైన పద్ధతి. చూడగానే నేర్చుకోవడానికి వీలయ్యే ఆట కాబట్టి పచారం విరివిగా 

సాగుతుంది, తీరికవేళల్లో పదిమందికూడి ఏదైనా ఉల్లాసంగా కొలంగడపాలనుకుంటే 

ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది భారత కోలాటం. అయితే దీని [పచార బాహుళ్యాన్ని 

బట్టి స్వరూపం కొన్ని కొన్ని |పాంతాల్లో మారిపోతుంది. 

కులుకుల కోలాటంలో పన్నెండు కోపులు ఉన్నట్టు గమనించాం. కాని భారత 

కోలాటంలో ఆడే వాళ్ళనిబట్టి, వివిధ [పాంతాలల్లో పలు రూపాల్ని సంతరిచుకుంది. 

చేతనై నవాళ్ళు, చేవఉన్న వాళ్ళు చేతనై నన్ని కోపులు సృష్టించారు. గతిలో ఏదో 

కొద్దీమార్చు ఉంటేసరి. అది మరొక కోపై కూర్చుంటుంది. ఇట్టా చేర్చి చేర్చి 
పల్నాటిసీమలో భారత కోలాటంలో ముప్పైఐదు కోపులు తయారై నాయి. అయితే 

ఎక్కడా ఏ ఒక్కరు ముప్పై ఐదు కోపులు ఒక (వదర్శనలో ఇవ్వరు; ఇవ్వ 

లేరు, అది సాధ్యంకాదు కూడా. కోలాటం నేర్చిన వాళ్ళలో ఎక్కువ మందికి 
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పన్నెండులేక పదిహేను కోపులకంటే ఎక్కువరావు. అయితే అందరూ నేర్చిన 

పన్నెండు లేక పదిహేను ఒకే విధమైన కోపులు మాతం కావు. అందరూ (పయో 

గిస్తున్న కోపుల్ని లెక్కిస్తే అనురూపాలుపోను భిన్న రూపాలు ముప్పైఐదు దాకా 

ఉన్నట్లు లెక్క తేలింది. అయితే చౌల నరసింహదాసు అనే జట్టు నాయకునకు 

మాతం ముప్పై కోపులు వసాయి. ఈ ము ప్పెఐదు కోపులు కోలాట 

భేదాల్లో ఇమిడిపోతాయి. ఒకొక్క. కోలాటంలో నాల్గు నుంచి పదిహేను 

క్ పులదారా ఉండవచ్చు. ఈ కోలాట భేదాలకు గతిభేదంలో కాని, క[రలు 

పే విధానంలో కాని తేడా ఏమీ లేదు. తాళం కూడా మార్పులేదు. వీటిలో 

ఆశ “తధిమి తక్కచెల్ , తధిమి తక్కచెల్, తధిమి తక్కచెల్ '' అనే 

శద్దాన్ని ఇస్తుంది. భారత కోలాటాన్నే (పాంకాల్నిబట్టి వేరు వేరు పరి 

భాషతో వ్యవహరించడం కద్దు. పర్నాటిలో దీనికి ఏడు పేరు కన్చిసాయి. అవి 

1. గుజరాతు కోలాటం 2. గోఠర్కాండ కోలాటం శీ. చీలక|ర కోలాటం 4. దసరా 

కోలాటం. ర్. నాటు కోలాటం 6. బజారు కోలాటం 7. మురళి కోలాటం అనేవి. 

అయితే ఈ కోలాటాల్లో సందర్భాన్ననుసరించి ఏడెనిమిది లేక పదికోపుల కంచె 
ఎక్కువ ఆడించరు. లేకపోతే పన్నెండు కోపులు చెప్తుంటారు. ఏదో పండుగలకు 

గాని, తీరునాళ్ళకుగాని ఒక్క పదర్శన ఇచ్చేవారు. ఇంతకంటె ఎక్కువకోపులు 

[పదర్శించలేరు. పదిపన్నెండు కోపులు వేయాలంటే ఐదారు గంటలు పడుతుంది. 

అప్పటికి ఆటగాళ్లు పూర్తిగా అలసిపోయి, కదల్లేని పరిస్థితిలో ఉంటారు. ఐదారు 
గంటల్లో ఎక్కువ ఎగర డంవల్ల ఇంక ఏమ్మాతం “హుషారు'లేని పరిస్థితి ఏర్పడు 
తుంది. ' 

పల్నాటి సీమలో (పచారంలో ఉన్న ముప్పెఐదు కోపులు ఇవి: 

1. ఉద్ది తిరుగుడు కోపు. 2. ఊయ్యాలకోపు. లి. ఎరుకలకోపు 4. కలువ 

రాయ కోపు. “5. కంస కప్పు. 8. కుందనపే కోపు, 7. కృష్ణ కోపు. 8. గారడి 

కోపు 9. చదరంగం కోపు చిన్నకత్తెర కోపు. 11, చిన్న చెలియ కోపు. 
12. చుక్కల కోపు 1కి. ట్ట అ 14. చెలియజడ కోపు. 15. జంజాలకోపు 

16, జడకోపు. 17. తెల్లకోపు. 18. పెదచెలియ కోపు. 19. పెద్దకత్తెర కోపు. 
20. పొడమల్లై కోపు, 91. పొర కోపు 22, (పార్ధన కోపు. 28. బజారు కోపు. 
24, బురుజుల కోపు. 25. భామకోపు. 26. భారతకోపు. 27. మల్లె పందిరి. 

253. మాయబజారు. 29. రాంబాణం. 80. రెడ్డోరి కోపు 81. లలిత కోపు. 
82. లాలికోపు. లిలి. వరగ త్తెరకోపు. లి4*ఓ. వాలె లెడు కోపు. 85. శ్రీకర కోపు- 
అనేవి. ఏటిలో (పచురంగా (ప్రచారంలో ఉన్న వీ, ముఖ్యమైనవి పన్నెండు 
కోపులు. 
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అవి : 

1. ఉట్టి తిరుగుడు, 2. కంసకోపు, తి. కలువరాయ కోపు, 4. కృష్ణ 

కోపు, 5 జడకోపు, 6. [ప్రార్థనకోపు, 7. బురుజులకోపు, 8. మళ్లెపందిరి కోపు, 
9. మాయబజార్ కోపు, 10. లలికకోపు, 11. వరగ త్తెరకోపు, 12. సమఎత్తు 

కోపు. 

పల్నాటి సీమలో వీటిని (ప్రచారం చేస్తున్న |పచారకుల్ని, కోపుల ఉనికిని 

పట్టికలో గమనించవచ్చు. 

వ | | | ణా. 

Sw క కై ప్ శై సం ల 
గు కొపులు శే 641% ("582 (డై 

సం mig |e Dp | బం | జ |క| 

ఖ్య ప సం తతి పళ 
సే ని స సపైచి ప్ 282 

1. | ఉజ్టితిరుగుడు కోపు ౮ ౪ ౮|| 4/7 
వి, [||| | చ|| [4 |(5్ 
8. | కలువరాయకోపు Vv | 4/| X|X 2|| 2|| 8 
4. | కృష్ణకోపు lV |v VvVIvVv|vY|X|vIX|8 

ల. | జడకోపు IV IV|X|V]vVYIXjv |v |8 
6. | ప్రారనకపు 11/[7[/| ౪11౪1718 

1. | బురుజుల కోపు Iv IV IV I ది | చి 4/| క్ 

8. | మల్లెపందిరికోపు || 4/|౪|*4| ౪4|| | | ల్ 
9. | మాయాబజార్ కోపు | ౫ | (4/౪1 | 2|| ఆ/| | 6 

10. | లలితకోపు మ ర న న స్మ 
11. | వరగత్తెరకొపు | | ౪|| ౪|| *| | ౪4, 

12. | సమఎత్తుకోపు 1౪|| ౪|| ౪|| ౪|| | 2ద| ౪ | 5 

ప] (చా! |ర] [క] [లు 
(ఇందులో టి (పచారంలో ఉన్నందుకూ; “ది గుర్తు ప్రచారంలో 

లేనందుకూ గుర్తులుగా తీసుకో బడ్డాయి.) 
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పైన పేర్కొన్న ముప్పైఐదు కోపుల్గోను, కోపుకి కోపుకీ చరించే మార్గం 
లోను, కరచలనంలోను, క[రల కదలికల్లోను భేదం ఉంటుంది. భారత కోలాటాల 

నుంచి విడివడ్డ కోలాట భేదాల స్వరూప స్యభావాల గురించి కొంచెం పరిశీలిద్దాం. 

1. గుజరాతి కోలాటం : 

భారత కోలాటానికి [పాంతీయమైన ఒక వ్యవహార నామం గుజరాతి 
కోలాటం. ఇది (్రీగిరిపాడు, వెల్టుర్తి మొదలయిన [గామాల్లో వ్యవహారంలో ఉంది. 
గుజరాతు అంటే ఘూర్దర దేశం అని నిఘంటువుల్లో వివరింపబడింది.2 అంతే 

కాకుండా గుజరాతి అనేది ఒక నాట్య విశేషంగా కూడా చెప్పబడింది. నాట్య 

విశేషం అనడానికి 

సీ “ోకులిశాయధుని నిండు( గొలువులో గుజరాతి 

మేలుకోపుల ( గొంతమెఫ్పవడసి 

wee wee wee జలకంబు లాడి** అనేదీ 

సి, “నాట్య జేదంబుల నామముఠల్ దనరు జక్కి-ణీ 

గుజరాతి పేరులనంగ.... ........ "ర్ 

అనేదీ ఆంధ సాహిత్యాధారాలు. అంతేకాదు, ఈ గుజరాతిలో రెండువిధాలై న నర్త 

నాలున్నాయి, 1. ప్రీలు | పదర్శించే “గర్భానాట్యం” ౨, పురుషులు (పదర్శించే 

“దండియారాస." అయితే దండియారాసను కొన్ని సమయాల్లో గుజరాతుదేశంలో 

స్రీలు: పురుషులు కలిసి పదర్శిస్తారు. * దీనికీ పేరు మోజుకొద్దీ పెట్టుకున్నట్టుగా 

ఊహించవచ్చు. ఇందులో 1. (ప్రార్ధనకోపు 2. చుక్కలకోపు 8. భామకోపు 
4. మల్లెపందిరికోపు. 5, లలితకోపు 6. లాలికోపు మొదలయిన కోపులు చెపారు. 

~~ 

౨, శ. ర. 289. 

లి, వాని. ద్వి. సం. 227. 

4. కంకంటి పాపరాజు, పాపరాజు, ఊ. రా, 4-175, 

ర్. ఆంధ. భాషావర్ణం, 180. 

6. నటరాజ రామకృష్ణ, నృత్యజ్యోతి, పు. 199. 

శ 
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శి, గోల్కొండ కోలాటం : 

ఉల్లాసంకొద్దీ, ఏదో కొత్త పేరు పెట్టాలన్న ఉబలాటంకొద్దీ, పెట్టిన పేరు 
మా్యతమె, అంతేతప్ప గోల్కొండ పాంకానికి ఈ కోలాట భేదానికి సంబంధ మేమీ 

ఉన్నట్టు కన్పించదు. పిడుగురాల, పిల్లుట్ర (పాంతాల్లోను; శ్రీగిరిపాడు, వెల్టుర్తి 

(పాంతాలలోను ఈ కోలాటం పేరు (పచారంలో ఉంది. ఇందులో 1. ఉద్ది 

తిరుగుడు కోపు. 2. కత్తెరకోపు. 8. గణపతి కోపు. 4. భారతకోపు. ల. మల్లె 

పందిరి కోపు. 6. శ్రీకరకోపు మొదలై న కోపులు చెప్తారు. 

చీ. చీలక [ర కోలాటం : 

ప్పెక ప్రై కోలాటం అనే పేరునుబట్టి దానికి భిన్నంగా రెండు క్యరలను 
జంటనుంచి చీలదీసి విడివిడిగా డెబ్బకొ లక్షణం (ప్రముఖంగా కలది కాబట్టి చీల 

కర లేక విడిపుల్ల కోలాటం అని పేరుపడి : ఉండవచ్చు. ఇందులో రెండు 
చేతుల్లోని క్యరలు విడివిడిగానే కొట్టడం జరుగుతుంది. ఆంటే మొదట ఎడమ చేతి 

లోని కర్రతో ఎదుటివాని ఎడమచేతిలోని కరతో కొట్టాలి. తర్వాత కుడిచేతి 

క[రతో ఎదుటివాని కుడిచేతిలోని కరతో కొట్టాలి. ఆట ఆడినంత సేపు ఇట్టా విడి 
విడిగానే కొడుతుంటారు. గాదెవారిపల్లె, పోలేపల్లి మొదలయిన [ప్రాంతాల్లో ఇది 

[పచారంలో ఉంది. ఇందులో 1. ఊద్ది తిరుగుడుకోపు, 8.కృష్ణకోపు, తి.చిన్నక త్తైర 

కోపు, 4. బురుజులకోపు, 5. మల్లెపందిరికోపు 6. వరగ త్తెరకోపు మొదలయిన 

'కోపులు చెపారు. 

4. దసరా కోలాటం : 

దళరాతి పండుగనే దసరా అంటారు:” దశ రాతి పండుగ సందర్భంగా 

వేసే కోలాటం కాబట్టి దసరాకోలాటం అంటున్నారు. జట్టు నాయకులు దసరా 

పండుగకు బజార్ల వెంట తన జట్టుతో కోలాటం వేయిస్తూ దసరామామూళ్లు 

(దసరా చందాలు) వసూలుచేసుకుంటారు. తక్కిన (పాంకాల్లో దసరా సంద 

ర్యంలో వసూళ్నుచేస్తున్న కోలాటాల్ని దసరా కోలాటం ఆని వ్యవహరించరు. 

దసరా కాక ఇతరమైన పండుగ పబ్బాల్లో వేసే కోలాటాన్ని కోలాటం అని 
మాత మే వ్యవహరిస్తారు, ఇది పిడుగురాల [పాంతంలో (పచారంలో ఉంది. 

7. శ. ర, 855. 
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ఇందులో బజారు కోలాటంలోని కోపులై న బజారు కోపు, "చదరంగం కోపు, 

మాయబజారు కోపు ఉంటాయి. అన్నింటిలో వలె ఇందులో గూడ [పార్ధన కోపు 

ఉంటుంది. సాహిత్యంలో అక్కడక్కడ మార్పులు ఉంటాయి. ఎక్కువగా 

దసరాకు సంబంధించిన పాటలు పాడుతుంటారు. వాటితోపాటు మామూలు 

కోలాటం పాటలు కూడా పాడుతుంటారు. 

ల్. నొటు కోలాటం వ 

కులుకుల కోలాటంలో అభినయాలు ఉంటాయి. కాబట్టి దానికి భిన్నంగా 

తయారై న కోలాటాన్ని నాటు కోలాటం అంటున్నారు. భారత కోలాటానికి దేశి 

కోలాటం అన్న పేరు ఉన్నట్టు వెనుక గమనించాం. దేశి అన్న సంస్కృత 

శబ్దానికి తెలుగు మాట “నాడి. ఈనాడు'కు విశేషణం - అదే పూర్వరూపం - 

నాటు అనేది. నాటు అంటే జానపద [పాంతం, (గామీణ [పాంతం (Rural area) 

అని అర్థాలు చెప్పవచ్చు. అంటే దేశీయమైన లక్షణాలతో కూడినది ఈ నాటు 

కోలాటం. ఇది గుండ్డపాడులో అధిక [పచారంలో ఉంది. ఇందులో 1. ఉద్ది 

తిరుగుడు కోపు. 2. కలువరాయ కోపు. 8. కృష్ణ కోపు. 4. జడ కోపు, 
ర్. తెల్ల కోపు. 6. [(పార్థన కోపు. 7. బురుజుల కోపు. రి. రాంబాణం కోపు. 

9. వరగ తెర కోపు. 10. సమఎత్తు కోపు - అనేవి చెప్తారు, 

6. _బజారు కోలాటం : 

" బజారుల వెంట తిరుగుతూ వేసే కోలాటాన్ని బజారు కోలాటం అంటారు. 

బజాళుకు పూర్వురూపం బాజార్ . ఉర్దు భాషా ముఖంగా తెలుగులో (పవేశించిన 

పారశీక భాషా పదమిది. సంస్కృతంలో |పసార శబ్దం పారశీక శబ్దానికి జ్ఞాతి 

రూపం. వీధుల కూడలిలో కోలాటం వేస్తూ ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకు 

వళ్ళే సమయాన నాలుగు వరుసలుగా ఏర్పడి రెండు చేతులు పెకెత్తి ఎవరి 

క్మరలు వారు పాటకనుగుణంగా కొడుతూ వెళ్ళుతుంటారు. ఇది పిడుగురాల 

ప్రాంతంలో (పచారంలో ఉంది. ఈ కోలాటంలో బజారు వెంట తిరుగుతూ వేయ | 

డానికి అనుకూలమైన కోపులు ఉంటాయి. 1. చదరంగం కోపు. 2. (ప్రార్ధన 

కోపు. $. బజారు కోపు. 4. బురుజుల కోపు. ర. మాయబజారు కోపు 

మొదలయిన కోపులు చెప్తారు. 
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7. మురళి కోలాటం : 

కృష్ణుని లీలాదిలాసాలకు, ఆయన అనుచరుల చేష్టలకు సంబంధించిన 

కథా వస్తువులు కలిగిన పాటలు పాడే సందర్భంలో వేసే కోలాటం కాబట్టి మురళి 

కోలాటం అనే పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు. ఇతరమయిన పాటలు పాడుతున్న ప్పుడు 

కూడా ఈ పరిభాషనే వాడుక చెయ్యడం కద్దు, ఇది పీడుగురాల, పిల్లుట్ర 

[పొంతాల్లో [పచారంలో ఉంది. ఇందులో 1, (పార్ధన కోపు. 2. కంస కోపు. 

8. కృష్ణ కోపు. 4. గారడి కోపు. 5. చెలియ కోపు. 6. జడ కోపు. 7. భామ 
కోపు మొదలయిన కోపులు చెపారు. 

ఇట్టా కోలాటం నుంచి విడివడి నూతన నామాన్ని సంతరించుకొన్న భారత 
కోలాటం ఏడు [పాంతీయ నామ భేదాలతో, ముపె ఐదు కోపులతో పల్నాటిలో 

(పారం లోను, విశిష్ట స్థానం లోను ఉంది. ఇందులో గుజరాతి కోలాటం, 

గోల్కొండ కోలాటం, చీల కర కోలాటం, దసరా కోలాటం, నాటు కోలాటం, 
బజారు కోలాటం, మురళి కోలాటం అనేవి ప్రాంతీయ కోలాట ఖేదాలుగా కన్పిస్తు 
న్నాయి. ఎక్కువగా (ప్రచారాన్ని పొందడం, (పచారం ఎక్కువయినకొద్డీ 

రూపాంతరాలు ఏర్పడడం అనే జానపదరీతిలోని ముఖ్య లక్ష్షణంగీ ఈ కోలాటంలో 

కన్పిస్తుంది. 

0) 

భారత కోలాటంలోని ము 'ప్పెఅయిదు కో పుల్నీ, వాటి గతుల్నీ పూర్తిగా 

పరిశీలిస్తే తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉత్సాహజనకంగా కన్పిస్తాయి. ఈ కోపుల్ని 
' వాటి గతుల్ని వివరించేముందు (పతి కోపులోనూ వచ్చే ముఖ్యవిషయాల్ని చర్చిం 
చడం ఆవసరం. ఆందులో ముఖ్యంగా ఆటగాళ్ళ పేర్ద, ఊద్దులు, వలయాలు, విరామ 

సమయాలు, స్థానాలు - మొదలయినవి తీసుకోవచ్చు. 

ఆటగాళ్ల "పేర్లు ఎ 

కోలాటంలో గురుకోసం ఆటగాళ్లకు పేర్ణు పెడతారు. ఎక్కువచోట్ట సగం. 
మందికి రాముళ్ల (R) నీ మిగిలిన సగం మందికి లక్ష్ముణు (1 ) లనీ పేరు పెడ 

యలు 

నా. | 
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తారు. దాదాపుగా పల్నాటిలో (పతిచోట ఈ పేర్ల వినిపిసాయి. ఆటలో మొదట 

ఆటగాళ్లంతా ఒకే వలయంగా నిల్చుంటారు. వలయంలో ఈ పేర్ణు ఒకటోస్థానం 

నుంచి మొదలవుతాయి. బేసి స్థానాల్లో వాళ్లంతా రాముక్టు, సరిస్థానాల్లో వాళ్లంతా 

లక్ష్మణులు. అందరూ ఒకే వలయంలో ఉన్నప్పుడు (పతి రాముని తరువాత ఒక 

లక్ష్మణుడు ఉంటాడు. కాని ఆట మొదలు పెట్టి ఆటగాళ్లంతా రెండు వలయాలుగా 

ఏర్పడేటప్పుడు రాముళ్లంతా లోపలి వలయంగాను, లక్ష్మ ణులంతా వెలుపలి 

వలయంగాను ఏర్పడతారు. అపుడు లోపలి వలయంలోని రాముళ్లను ఒకటో 

రాముడు (1.R), రెండో రాముడు (2.R), మూడో రాముడు (8.R) అని 

వరుసగా పిలుసారు. అరై వెలుపలి వలయంలోని లక్ష్మణులను ఒకటో లక్ష్మణుడు 

(1.1), రెండో లక్ష్మణుడు (2.1), మూడో లక్ష్మణుడు (8.1) అని వరుసగా 

పిలుస్తారు. లోపలి వలయంలోని ఒకటో రాముని (1.2) తో వెలుపలి పలయం 

లోని ఒకటో లక్ష్మణుడు (1. ఓ) కలసి ఉద్దిగా ఏర్పడతారు, ఆకే రెండు, 

మూడు, నాల్లు రాముళ్టు, రెండు, మూడు, నాల్లు లక్ష్మణులతో కలసి ఉద్దులు. 

ఇ ల్లు అందరూ ఏర్పడతారు. ఆటగాష్ట సామాన్యంగా రాముష్ట ఒకరకం దుస్తులు, 
లక్ష్మణులు మరోరంగు దుస్తులు ధరిసారు. అయితే దుస్తుల అలంకరణగాని, ఇతర 

అలంకరణలు గాని [పదర్శనరోజు మ్మాతమే ఉంటాయి. నేర్చే సమయాల్లో 

మామూలు దుస్తులే ధరిస్తారు. 

ఉద్దులు : 

ఇద్దరు ఆటగాళ్ళు కలసి ఉద్ది అని పిలువబడుతారు. వీరిలో వెలుపలి 

వలయంలోని ఆటగా జెలిఉద్దికాడనీ, లోపలి వలయంలోని ఆట గాణ లో ఉద్ది 

'కాడనీ అంటారు. ఆటకు ఉద్దులు ముఖ్యం. ఇద్దరు ఆటగాళ్ళు ఉద్ది కాబట్టి 

కోలాటంలో ఆట గాళ్ళు సరిసంఖ్యలోనే ఉంటారు, 

వలయాలు : 

(పార్థ నతో ఆటమొదలు పెట్టబడుతుంది. (పార్థ నకోపులో ఆబగాళ్ళంతా ఒకే 

వలయంగా ఉంటారు. కాని తర్వాత కోపు నుంచీ ఆట ఆడడం మొదలవుతుంది. 

అపుడు ఆటగాస్ట రెండు వలయాలుగా ఏర్పడతారు. వెలుపలి వలయం లేక 

వెలి వలయం, లోపలి వలయల లేక లో వలయం అని వాటికి పేర్పు. ఆట 

ఎ గతిలో ఆడుతున్నా వలయం కనపడుతూనే ఉంటుంది. నేర్చే సమయాల్లో 
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కన్పించే వలయాలకంటే [ప్రదర్శనల్లో కన్పించే వలయాలు |పత్యేకతను కల్లి 
ఉంటాయి. అంచి (పదర్శనల్లో రాముష్ట, లక్ష్మణులు వేరువేరు రంగుల దుస్తులు 

ధరిస్తారు కాబట్టి వెలుపలి వలయం ఒక రంగుతోను, లోపలి వలయం వేరొక 

రంగుతోను విస్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. ఆట ఆడే సమయాల్లో ఆయా రంగులు 
ఆయా వలయాల్లోనే స్థిరంగా ఉండవు. ఆటగాష్ట వలయాలు మారుతుంటారు 
కాబట్టి వలయాల్లో నిర్జీత గతిననుసరించి రంగులు మారుతుంటాయి. 

విరామసమయాలు : 

కులుకుల కోలాటంలో పాటకీ పాటకీ మధ్యలో విరామం ఊంటుంది. ఒక 

కోపులోనే రెండు పాటల మధ్యలో ఉందే ఈ విరామ సమయం రెండు నిమిషాల 

పాటు ఉంటుంది. ఈ విరామ సమయాన్ని తమ ఆలత తీర్చుకోడానికి వినియో 

గించుకుంటారు. భారత కోలాటంలో ఒకే కోపులో రెండు పాటల మధ్య విరామ 

సమయం పెట్టుకోవచ్చు; లేదా విరామ సమయం లేకుండానే కలిపి ఆడవచ్చు, 

ఆయితే రెండు కోలాట్నలోను కోపుకీ కోపుకీ మధ్యలో విరామ సమయం ఉంటుంది. 

అదైనా రెండు నిమిషాలపాటు మ్మాతమే. అది అలత తీర్చుకోవడానికే వినియో 
గిస్తారు. నాలుగైదు కోపులు వేసిన తర్వాత ఒక ఆరగంటపాటు విరామం: 

తీసుకుంటారు. ఈ విరామ సమయంలో చుట్ట, వీడి తాగే అలవాటున్న వాళ్ల 

అవి తాగుతారు; మంచిసీక్టు తాగుతారు. జట్టువెంట అదనంగా కొందరు ఉంటారు. 

వారు నీళ్లు, చుట్ట, వీడి మొదలయినవి అందిస్తుంటారు. అవన్నీ వారు ముందుగానే 

చుట్టుపక్కల ఉన్న దుకాణాల నుంచి గాని, లేదా ఇండ్ల నుంచి కాని సేకరిస్తారు. 

నీళ్లు తెచ్చిన ప్మాతలు ఆట ముగిసిన తర్వాత ఎవరివి వారికిస్తారు. విరామ. 

సమయాల్లో ఆట ఆడేటప్పటి అవకతవకలను గురించి, ఆడవలసిన పద్ధతిలో 

ఉండే మెలకువలను గురించి చర్చించుకుంటారు. “ఆట సరిగా చేతగాని వారిని. 

విరామ సమయాల్లో తొలగించి జట్టువెంట అదనంగా వచ్చిన ఆటగాళ్ళను తీను 

కుంటారు. ఆట మధ్యలో ఉత్సాహం తగ్గి ఆట మందకొడిగా ఆడేవారికి, తగిన 

- పద్ధతిలో త్వరితంగా ఆడలేని వారికి తగిన ఉత్సాహాన్ని, (పోత్సాహాన్ని కల్గించే 

మాటలు చె ప్రుంటారు, శక్తి ఉడిగినా, ఉత్సాహం తగ్గినా, అలసిపోయినా ఈ 

విరామ సమయాలు ఆటగాళ్ళను ఆదుకొని తగిన శక్తిని ఇచ్చి అలసటను 

పోగొట్టి, మరలా ఆట ఆడటానికి తగిన ఉత్సాహాన్ని, |ప్రోతాహాన్ని కలుగ 

జేసాయి. 



వల్నా టిసీమలో కోలాటం రకాలు : కోపులు 19 

స్థానాలు : 

కోలాటం ఆడే స్థలాన్ని 'గరిడి' అంటారని లోగడ తెలుసుకున్నాం. ఈ 

గరిడీలో ఆట గాళ్ళ స్థానాల్ని గుర్తించడం ఆవసరం. ఈ స్థానాల్ని బేసిస్థానాలు, 

సరిస్థానాలు అని విభజింపవచ్చు. 1; క, 5, 7, 9 మొదలయిన బేసి అంకెలకు 

సరిపోయే స్థానాల్ని బేసిస్థానాలనీ, 2, 4, 6, 8, 10 మొదలయిన సరిఅంకెలకు 

సరిపోయే స్థానాల్ని సరిస్థానాలనీ అంటారు. ఇవి లోపలి వలయంలోను, వెలుపలి 

వలయంలోను ఉంటాయి. వెలుపలి వలయంలోని బేసిస్టా నంలో ఉన్న ఆట గానికి, 

ఆ స్థానానికి ఎదురుగా లోపలి వలయంలోని బేసిస్థానంలో ఉన్న ఆటగానితో 

ఉద్ది. అపై వెలుపలి వలయంలోని సరిస్థానంలో ఉన్న ఆబగానికి, అతనికి 

ఎదురుగా లోపలి వలయంలోని సరిస్థానంలో ఉన్న ఆటగానితో ఉద్ది. ఇట్లు 
కోలాటంలోని బేసి, సకిస్థానాలు దాటికి తగ్గట్టు ఆటకు తోడ్పడతాయి. 

కోప్పలు 
1. ఉద్దికిరుగుడు కోవ: 

(ప్రార్ధనక్ పు తర్వాత అన్ని కోలాట భేదాల్లోను ఇది మొట్టమొదటి కోపు. 

1పార్థన ముగిసేదాకా తమతమ నిర్ణీత స్థానాల్లో నిల్చున్న ఆటగాళ్ల ఈ కోపుకు 

విరుపు మొదలుకాగానే తమ స్థానాలు మార్చుకొని ఉద్దులుద్దులుగా తిరగడం 

మొదలవుతుంది కాబట్టి దీనిని ఉద్దితిరుగుడు కో ఆంటారు. కొందరు ' ఈ కోపును 

[పౌర్థన కోపు కింద చెపారు. ఈ 5 కోపులో సామాన్యంగా “భార తదేవిరో నిన్నూ” ॥ 

రారా ముద్దులగుమ్మా లలనా రావూరి శెలికాడా', “పరమపద గోవింద మాదవో, 

రామా లాలీ మేగా శ్నేమా లాలీ” అనే పాటలు పాడుతారు. 

ఈ కోపులో మొదట బేసిస్థానాల్లో ని రాముక్ళంతా లోపలి వలయంగానూ, 

సరిస్థా స్థానాల్లోని లక్ష్మ ణులంతా వెలుపలివలయంగాను రౌ 'ఏర్పడుతారు. ఇట్లా ఏర్పడు 

తూనే పుల్ల లలు గలపడం మొదలుపెడతారు. ఆటగాళ్ళు మొ త్తం ఇరవై మంది 

అయినప్పుడు పదిమంది రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, పదిమంది లక్ష్మణులు 

వెలుపలి వలయానికి వస్తారు. (పతి ఆటగాడు మొదట ఊద్దికానితో - “పుల్ల గలిపి, 

రెండో దెబ్బ కు కుడిపక గాకు. జరిగి కుడివై పువానితో క్రొ ట్, తర్వాత ఎడమ "సక గ్రాకు 

“జరిగి ముడ్ నోదెబ్బ ఉద్పికానితో కొట్ట మరలా కుదిపక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ కొట్టి 
EE 

9. ఒక ఆటగాని కోలాట కర్రలతో మరొక ఆటగాని కోలాట కర్రల్ని కొట్ట 

డాన్ని పుల్ల గలవడం అంటారు. దీనినే దెబ్బకొట్టడం, చిటుకులు వేయడం 

అని కూడా ఆంటారు. 
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చివరగా ఎడమపక్క_కు జరిగి ఉద్దికానితో ఐదోదెబ్బ కొట్టి వలయాలుమారుతారు. 

ఆంచే చలుపలి వలయంలోనివారు లోపలి వలయానికి, లోపలి వలయంలోనివారు. 

వెలుపలి వలయానికి వస్తారు. పుల్చ్లగలిపే సమయానికి ఇద్దరు ఆటగాబ్బా కొద్దిగా 

ఎదురుగాన్తూ, దగ్గర గాను జరుగుతారు, 

అంకె ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి కొంచెం. 

కుడిపక్క.కు జరిగి అప్పటికి తనకు ఎదురుగా వచ్చిన పదో లక్ష్మణునితో రెండో 
డబ్బ కొట్టి, తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో "దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న 

ఒకటో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి మరలా కొంచెం కుడివై పుకు జరిగి నాలో దెబ్బ పదో 
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లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ 

తన ఉద్దికాడైన ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి 
వలయానికి వస్తాడు ఈ ఐదో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో రామునికి ఒకటో 

దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ 

అప్పటికి లోపలి వలయంలో చేరి తనకు ఎదురుగా వచ్చిన రెండో లక్ష్మణునితో 
గొట్టి, తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మ 

ణునితో మూడోదెబ్బకొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్క-కు జరిగి నాల్లోదెబ్బ 
రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో 

దెబ్బ ఉద్దికానితో కొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోఫలి వలయానికి 

వస్తాడు. ఇ రాముళ్ళందరూ తమ తమ ఉద్దికాళ్ళతో పుల్లగ లిపిన తర్వాత తమ 

ఉభయ పార్శ్యాల్లో ఉన్న ఎదుటివాళ్ళ క్యరల్ని తాడిస్తూ లోపలి వలయంనుంచి 
వెలుపలి వలయానికి, వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి తిరుగుతారు, 

అచ ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో 

గొట్టి, కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ రెండో రామునితో గొట్టి, తర్వాత 
కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, మరలా 
కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ రెండో రామునితో గొట్టి, చివరగా 
కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో రామునితో 
గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఐదోదెబ్బ లోపలి 
వలయంలో ఒకటో లక్ష్మణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత 

కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరలా కొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఉద్దికానితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం 

కుడిపక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం 

ఎడమపక్క కు జరిగి ఐదోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో గొట్టి లోపలి 
వలయం నుంచి మరలా వెలుపలికి వస్తాడు. ఇను లక్ష్మ ణులంతా పుల్లలు కలుపుతూ 

ఐదోదెబ్బ కొట్టి తమ తమ డఉద్దికాళ్లవద్ద వలయం మారుతారు. ఇ దై లోపలి వల 

యంలో చెరిన తర్వాత కూడా ఉభయ పార్మారలు పుల్ణలు గలుపుతూ ఐదోదెబ్బకు 

ఉద్దికానివద్ద పుల్లగొట్టి వలయాలు మారుతారు. పాట అయిపోయేవరకు ఇట్లాగే 

ఆడుతూ ఉసెత్తులో దీని వేగం పెంచుతారు. దీనినే ఉద్ది తిరుగుడు కోపు 
ఆంటారు, 
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శి, ఉయ్యాల కోపు 

కోలాటం వేస్తూ మధ్యలో ఉయ్యాల ఊపినట్టు చేతులతో అధినయిస్తా రు. 

ఉయ్యాల ఊపులు ఈ కోపులో అధినయిసారు కాబట్టి ఈ కోపుకు ఉయ్యాల . కోపు 

అనే పేరు తగి ఉంది. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్టు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మ 

ణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవు. 

తుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో లక్ష్మ ణునితో 

గొట్టి కొంచెలాఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 

మరికొంచెం ఎడమ పక్క_కే జరిగి మూడో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా రాగానే ఇద్దరు 

చేతులు ఎదురుగా చాచి ఉయ్యల ఊగినట్టుగా చేతులు ఊపుతారు. తర్వాత మూడో 

దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి. 

వస్తాడు, వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన రాముడు మూడో లక్ష్మణునితో ఒకటో 

దెబ్బ కొట్టి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్ట, 

మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి తన ఉద్దికొడైన ఒకటో లక్ష్మ ణునకు ఎదురుగా 

వచ్చి ఇద్దరు కలసి ఉయ్యల ఊపినట్టుగా చేతులు దగ్గరదగ్గరగా చెర్చి ఊపు. 

తారు. తర్వాత మూడోదెబ్బ ఒకటో లక్షుణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి 

మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇర రాముళ్ళంతా లోపలి వలయంలో 

అపసవ్య మార్గంలోను, వెలుపలి వలయంలో సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడు 

తుంటారు. అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

రెండో రాముడు - నాల్లో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడోరాముడు ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

నాల్గో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మణునివద్ద, ఆరో 

రాముడు ఎనిమిదో ఒక్ష్ముణుని వద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

ఎనిమిదో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని 

వద్ద, పదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని వద్ద ఉయ్యల ఊపి పుల్లలు గలిపి మారు. 

తారు. వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు వారివార్తి ఉద్ది 

కోక ఉయ్యల ఊపి, పుల్లలు గలిపి మారుతారు. 

se, 

ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి కొంచెం. 

ఎడమ ప కక జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి మరి కొంచెం ఎడమ. ర 
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పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో రామునికి ఎదురుగా వచ్చి ఇద్దరూ కలసి చేతులు చాచి 

ఉయ్యాల ఊపినట్టుగా చేతులు ఊపి, ముడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో పుల్ల 

గలిపి తర్వాత వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. లోపలి 
వలయానికి వచ్చిన లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరి కొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునికి ఎదురుగా వచ్చి ఇద్దరూ 
కలసి ఉయ్యాల ఊపినట్టు చేతులు ఊపి తర్వాత మూడో దెబ్బ ఒకటో రాము 

నితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇక్లే లక్ష్మ 
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ణులు అందరూ వెలుపలి వలయంలో సవ్య మార్గంలోను, లోపలి వలయంలో 

ఆపసవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం 

నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదో రాముని వద్ద, 

మూడో లక్ష్మణుడు ఒకటో రాముని వద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని 

వద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు మూడో రాముని వద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముసి. 

వద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రాముని 

వద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మ ణుడు ఏడో రాముని వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో" 

రాముని వద్ద మారుతారు. ఆకే లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వల 

యానికి మారేటప్పుడు తమ తమ జఉద్దీకాళ్ళవద్ద మారుతారు. 

ఇట్లు రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో ఎడమ సక్కకు జరు. 

గుతూ సవ్య మార్గంలోను, లోపలి వలయంలో ఎడమ పక్క_కే జరుగుతూ ఆప 

సవ్య మార్గంలోను చరిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఇదే పద్ధతిలో 

ఉసెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే ఉయ్యాల కోపు ఆంటారు. 

తి. ఎరుకల కోపు 

“ఎరుకల వారింటా సిన్నదీ' అనే పాట పల్లవిమీద ఏర్పడిందీ కోపు. పాట 

_ తిగగొట్టడం, లోపలి వలయానికి రాముళ్ళు, వెలుపలి వలయానికి లక్ష్మణులు. 

రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. ఈ కోపులో 

గూడ గతి చాలవరకు జంజాలకోపులో ఉన్నట్టు ఊంటుంది ,10 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణునితో పుల్లగ లిపి తర్వాత కుడికాలు ఒక 

ఆడుగు ముందుకువేసి ముందుకువంగి మోకాలు వద్ద తన క[రలతో తానేకొట్టుకొని 

తర్వాత వంగిఉండగానే తన రెండు చేతులను కాళ్ళ వెనుకకు పోనిచ్చి (అంటే 

చేతుల వలయంలో కాష్మంటాయి) కాళ్లవెనుక తన క[రలతో తానే కొట్టుకొని 

తర్వాతలేచి ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్దిగలిపి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వల 

యానికి వస్తాడు. వెలుపలి వలయంలో రెండో లక్ష్మణునికి ఎదురుగావచ్చి పుల్చగ లిపి.. 

10. చూ, పుం, 
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తర్వాత మరలా తన కుడికాలు ఒక అడుగు ముందుకువేసి వంగి మోకాలివద్ద తన 

క[ర్రలతో తానే కొట్టుకొని, రెండుచేతులు కాళ్ల వెనుకకు పోనిచ్చి కాళ్ళవెనుక తన 
కర్రలతో తానే కొట్టుకుంటాడు, తర్వాత లేచి ఎడమకాలు ఒక ఆడుగు ముందుకు 

వేసి వంగి మోకాలివద్ద తన కళ|రలతో తానే కొట్టుకొని, రెండు చేతులను కాళ్ళ 

వెనుకకు పోనిచ్చి కాళ్లవెనుక క|రలు కొట్టుకొని లేచి ఎదురుగాఉన్న రెండో లక్ష్మ 
ణునితో కొట్టి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇ్షక్లు రాముళ్లందరి చలనం ఉంటుంది. 

అంటే లోపలి వలయంనుంచి చెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్ది * 

PK-10 
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కొళ్టవద్ద మారుతారు. వెలుపలి వలయంనుంచి--మరలా లోపలి వలయానికి మారే 

ఓప్పుడు రెండో రాముడు మూడో లక్ష్మ ణుసితోను, మూడో రాముడు నాల్గోలక్ష్మ 

ణునితోను, నాల్లోరాముడు ఐదో లక్ష్మ ణునితోను, ఐదో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని 

తోను, ఆరో రాముడు ఏడో లక్ష్మణునితో ను, ఏడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని 

తోను, ఎనిమిదో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణునితోను, తొమ్మిదో రాముడు పదో 

లక్ష్మణునితోను, పదో రాముడు" ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను పుల్లగలిపి మారుతారు. 

అశ్రు ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునితో పుల్లగలిపి తన కుడికాలు 

'ఓక అడుగు ముందుకువేసి వంగి మోకాళ్లవద్ద తన పుల్లలతో తానే కొట్టుకొని - 

తర్వాత వంగిఉండగానే రెండుచేతులు కొళ్ళ వెనుకకు పోనిచ్చి అచట తన “కర 

లతో తానే కొట్టుకొని, లేచి, కర్వాత ఎడమకాలు ముందుకు ఒక అడుగువేసి వంగి 

మోకాళ్ళవద్ద తన క్యరలతో తానే కొట్టుకొని, తర్వాత వంగిఉండే రెండు చేతులు 

కొళ్ళవెనుకకు పోనిచ్చి (చేతుల వలయంలో కాళ్ళుంటాయి) కాళ్టవెనుక తన కర 

-లతో తానే కొట్టుకొని లేచి ఒకటో రామునితో పుల్చగలిపి వెలుపలి వలయంనుంచి 
లోపలి వలయానికి వస్తాడు, అపుడు కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఎధురుగాఉన్న 

పదో రామునిత్రో పుల్చగలిపి తన కుడికాలు ఒక అడుగు ముందుకువేసి వంగి 

మోకాళ్లవద్ద లేనుక్షరలతో తానే కొట్టుకొని, తర్వాత వంగిఉండగనే తన రెండు 

చేతులు కాళ్ట వెనుక కు పోనిచ్చి (అంటే చేతుల వలయంలోకి కాళ్టను తీసుకొని) 

కాళ్ల వెనుక తన కరలతో కానే కొట్టుకొని,లేచి, తర్వాత ఎడమకాలు ఒక అడుగు 
ముందుకువేసి, వంగి, మోకాలివద్ద-తన క్యరలతో తానే కొట్టుకొని, తర్వాత రెండు 

కాళ్లవెనుకకు రెండు చేతులు పోనిచ్చి (చేతుల వలయంలోకి కాళ్ళను తీసికొని) 

కాళ్లవనుక తన కర్రలతో తానే కొట్టుకొని, లేచి ఎదుటఉన్న పదో రామునితో 

పుల్లగలిపి.లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇర్హే రెండోస్థానం 
నుంచి పదోస్థానందాకా ఉన్న అక్ష్మ ణులు, ఒకటో స్థానంనుంచి తొమ్మిదోగస్థానం 

దాకాఉన్న రాముళ్లతో పుల్లలుగ లిపి వలయాలు మారుతుంటారు. దీన్నే ఎరుకల 

కోపు అంటారు. 

4. కలువరాయ కోపు అ 

కలువ అనేది ఒక జల పుష్పం. 11 కలువరాయడు అంటే దందుడు. 

ఇందులో చండునిలో పోల్చదగిన విషయాలే లేవు. ఈ కోపులో పాడే “కలు 

11. శ,ర:, 160. 
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అ 
6౬ 

రాయ వుదయ వెన్నెల”అనే పాట పల్లవి ఆధారంగా ఈ కోపు ఏర్పడి ఉండ 

వచ్చు. పాట తెగ గొట్టడం, రాముష్ట లోపలి వలయానికి రావడం, లక్ష్మణులు 
వెలుపలి వలయానికి రావడం, రామ లక్ష్మణులు పుల్లలు గలపడంతో కోప 

మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణునితో ఒకటో దెబ్బ కొట్టి, కొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో కొట్టి, తర్వాత కొంచెం 

కుడి పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో కొట్టి, మరలా ఎడమ 

పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ 
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పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్ట లోవలి వలయం నుంచి 

వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఆయిదో దెబ్బ ఒకటో రామునికి వెలుపలి వల 

యంలో ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన 

రాముడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి 

మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 
తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి నాల్గో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో 

గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కనే జరిగి ఐదో దెబ్బ శన ఉద్దికాడైన ఒకటో 
లక్ష్మ ణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. 

ఇ'ప్రే రాముళ్శంతా ఎడమ, కుడి పక్కలకు జరుగుతూ, పుల్లలు గలుపుతూ ఐదో 
దెబ్బ కొట్టి లోపలి వలయం నుంచి కెలువలి వలయానికి, అపి వెలుపలి వలయం 

నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఆంటే లోపలి 

వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు నాల్గో లక్ష్మ 

ణునివద్ద, మూడో రాముడు ఐదో లక్ష్మణునివద్ద, నాల్లోరాముడు ఆరో లక్ష్మణుని 
వద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మణునివద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని 

వద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఎనిమిదో రాముడు పదో లక్ష్మ 

ణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో రాముడు రెండో 

లక్ష్మణుని వద్ద మారుతారు. తర్వాత వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు. 

ఆకు ఒకటో అక్ష్మ ణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితోను, కొంచెం 

ఎడమపక్క-కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితోను, తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ 

క్కకు జరిగి నాల్గో దొబ్బు పదో రామునితోను, తర్వాత మరికొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి 
లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఆయిదో దెబ్బ లోపలి వలయంలో ఒకటో 

లక్ష్మణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగె నాల్లో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ 
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పక్కకే జరిగి ఐదో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితోను గొట్టి లోపలి 

వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఇ ర్లు లక్ష్మణులంతా 

ఎడమ, కుడి పక్కలకు జరుగుతూ ఐదో దెబ్బ కొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి 

లోపలి వలయానికి, మరలా లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి 

మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఆంటే వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదో రాముని వద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు ఒకటో 
రాముని వద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని వద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు మూడో 

రాముని వద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముని వద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదో 

రాముని వద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రాముని వద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు 

" ఏడో రాముని వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో రాముని వద్ద మారుతారు. లోపలి 

వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ డఉరద్దికాళ్ల 

వద్ద మారుతారు. | 

ఇట్టు రాముక్టు, లక్ష్మణులు వెలుసలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు 
జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ఐదోదెబ్బ గొట్టి వలయాలు మారుతూ 
ఆడుతుంటారు, ఉసెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే కలువరాయకోపు 

ఆంటారు. 

5. కంస కోపు 

కంసకోపులో పేరుకి కోపుకి సంబంధం కన్పించదు. పాట తెగ గొట్టడం, 

రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వల మానికి రావడం ఉద్దులు 

పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

' ఒకటో రాముడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణుతో గొట్టి, కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష్మణునితో రెండో దెబ్బగొట్టి, మరలా కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి = ఇచే కొంచెఐ కొంచెం . 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ నాల్లో దెబ్బ నాలో లక్ష్మ ణునితోను, ఐదో దెబ్బ ఐదో . 

లక్షణునితో, ఆరో దెబ్బ ఆరో లక్ష్మణునితోను ఏడ్లో దెబ్బ ఏడో లక్ష్మణునితోను, 
శో 
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ఎనిమిదో వెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మణుఏతోను, తొమ్మిదో దెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మణుని 

తోను, పదో దెబ్బ పదో లక్ష్మణునితోను గొట్టి పదకొండో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న 

ఒకటో లక్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు" 

వెలుపలి వంయానికి వచ్చిన ఒకటో రాముడికి ఈ పదకొండో దెబ్బ మరలా 

ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించ బడుతుంది. వెలుపలి వలయంలో కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ లోపలి వలయంలో చేరి అప్పటికి తనకు ఎదురుగా 

వచ్చిన పదో లక్ష్మణునితోనుు మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ 
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తొమ్మిదో లక్ష్మణునితోను గొడతాడు. ఇర్హే కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 
నాల్లో దెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునితోను,ఐదో దెబ్బ ఏగ్లో లక్ష్మణునితోను, ఆరో దెబ్బ 

ఆరో లక్ష్మణునితోను, ఏడ్లో దెబ్బ బఐచో లక్ష్మణునితోను, 'ఎనిమిదో దెబ్బ నాల్గో 

లక్ష్మ ణునితోను, తొమ్మిదో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితోను, పదో దెబ్బ రెండో 
లక్ష్మ ణునితోను, పదకొండో దెబ్బ తన 'ఉద్దికాడై న ఒకటో & లక్ష్మ ణునితోను క కొట్టి - 

వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు, 

ఇ్రే రాముళ్ళంతా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మొదట అపసవ్యమార్ష ౦ 

లోను, తర్వాత సవ్యమార్షంలోను పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

అశ్లై ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో. రామునితో గొట్టి కొంచెం 

కొంచెంగా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ రెండో దెబ్బ పదో రామునితోను, మూడో 

దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, నాల్గోదెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను, ఐదో దెబ్బ 

ఏడో రామునితోను, ఆరోదెబ్బ ఆరో రామునితోను, ఏడోదెబ్బ ఐదో రామునితోను, _ 

ఎనిమిదో దెబ్బ నాల్గో రామునితోను, తొమ్మిదో దెబ్బ మూడో రామునితోను, 
పదోదెబ్బ రెండో రామునితోను, పదకొండోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రాముని 

తోను కొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి "వస్తాడు. ఈ పదకొండో ' 

దెబ్బ లోపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో లక్ష్మణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగ 

ణించబడుతుంది. తర్వాత మరలా కొంచెం కొంచెంగా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ. 

రెండో దెబ్బ రెండో రామునితోను, మూడో దెబ్బ మూడో రామునితోను, నాల్గో 

దెబ్బ నాల్గో రాముని తోను, ' ఐదో దెబ్బ ఐదో రామునితోను, ఆరో దెబ్బ ఆరో 

రామునితోను, ఏడో దెబ్బ ఏడో రామునితోను, ఎనిమిదో దెబ్బ ఎనిమిదో రాముని 
తోను, తొమ్మిదో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, పదో దెబ్బ పదో రామునితోను, 

పదకొండో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో రామునితోను కొట్టి లోపలి వలయం 

నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఇక్లే లక్ష్మ ణులంతా తమ తమ - 

ఎడమ చేతివైపు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన వారితో పుల్లలు గలుపుకూ మొదట . 

సవ్యమార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ, వలయాలు 

మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఇట్టు రాముళ్సు, లక్ష్మణులు తమ తమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ వెలు 

పలి వలయంలో సవ్యమార్గంలోను, లోపలి “వలయంలో ' అపసవ్య మార్గంలోను' 

పయనిస్తూ, ఉద్దికాళ్ళవద్ద వలయాలు మారుతూ, ఆడుతుంటారు. _ఉఊసెత్తులో. కూడ _. 
ఇదే పద్ధతిలో ఆటవెగాన్ని పెంచుతారు, దీనినే కంసకోపు అంటారు. 
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6. కుందనపు కోపు 

కుందనం ఆంటే బంగారం12 ఆని అర్థం, శేరు వింటానికి ఇంపుగా ఉంది. 

ఈ కోపుకి, కుందనానికి సంబంధం లేదు. పాటి తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి 

వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలప 

డంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో కొట్టి కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ లక్ష్మణునితో కొట్టి, మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు 
జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 
జరిగి నాల్గో దెబ్బ నాల్లో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి 

వలయానికి వస్తాడు. ఈ నాల్గో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో రామునికి ఒకటో 
దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత వెలుపలి వలయంలోని రాముడు కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి, రెండో దెబ్బ లోపలి వలయానికి చేరి తనకు ఎదురుగా 

వచ్చిన మూడో లక్ష్మణునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్క-కు జరిగి. మూడో దెబ్బ 
రెండో లక్ష్మ ణునితోను, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ ఒకటో 

లక్షణునితోను కొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి 

మారుతాడు. ఇ గ్రే రాముళ్లందరి చలనం ఉంటుంది. అంటే లోపలి వలయంనుంచి 

వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడో 

రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్లో రాముడు ఏడో లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో 

రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఆరో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

ఏడో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఎనిమిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, 

తొమ్మిదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో రాముడు మూడో లక్ష్మణుని 

వద్ద నాల్గో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. అపై వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి 

వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద నాల్గో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. 

ఇట్టు రాముళ్ళు ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మొదట అపసవ్యమార్గంలోను, తర్వాత = 
సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. 

12. శ. చ. 840, 
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అర్హ ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో 

గొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, మరి కొంచెం, 

ఎడమ పక్కకే జరిగి నాల్గోదెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను గొట్టి వెలుపలి వలయం 
నుంచి లోపలి వలయానికి మారుతాడు. ఈ నాల్గో దెబ్బ లోపలి వలయంలో 

ఒకటో: లక్ష్మ ణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత లోపలి 

వలయంలోని ఒకటో లక్ష్మణుడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ 

తొమ్మిదో రామునితోను, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ పదో... 
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రామునితోను, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్క_శే జరిగి నాల్గో దబ్బ తన ఉద్దికాడైన 
ఒకటో రామునితోను గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి 
వస్తాడు. ఇక్షు లక్మణు లందరూ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మొదట సవ్య 
మార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్య మార్షంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. 

అందే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో 

లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రాముని వద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు పదో రాముని వద్ద, 

నాల్గో లక్ష్మణుడు ఒకటో రాముని వద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని వద్ద, 

ఆరో లక్ష్మణుడు మూడో రామని వద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు నాల్లో రాముని వద్ద, 

"ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రాముని 
వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని వద్ద నాల్గో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. అశ్లే 
..లోవలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ 
ఊద్దికాళ్ళ వద్ద నాల్గో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. 

ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు కొంచెం కొంచెంగా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

వెలుపలి వలయంలో సవ్య మార్గంలోను, లోపరి వలయంలో అపసవ్య మార్గం 

లోను పయనిస్తూ, నాల్గో దెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఇదే 
పద్ధతిలో ఉసెత్తురో ఆబ వేగాన్ని తారస్థాయికి పెంచుతారు. దీన్నే కుందనపు 

కోపు అంటారు. 

7, కృష్టకోపు 

ఈ కోపులో ఆటగాళ్ళ అభినయాలు, కదలికలు కృష్ణుని దాల్యచేష్టల్ని 

గు రుచే సేవిగా ఉంటాయి కాబట్టి కృష్ణకోపు అనే పేరుపడి ఉండవచ్చు. పాటి 

విరవడం, రాముళ్లు లోపలి వలయాననికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, 

ఉద్దులు పులు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండోంక్ష్ము ణునితో గొట్టె తర్వాత 

తన కుడికాలు ఎత్తి కాలి కెందుగ పుల్లలతో తానే కొట్టుకొని, అల్లే ఎడమకాలు ' 

ఎత్తి.కాలికిందుగ తనకు తానే కొట్టుకొని, మూడో దెబ్బ ఎదురుగా ఉన్న రెండో = 
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లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ తన 

ఊద్దికొడై న ఒకటో లక్ష్మణునితో ఎడమ చేతిలోని పుల్లతో రొమ్ములకు 
సరిఎత్తుగానూ, కుడిచేతిలోని పుల్లతో వంగి మోకాళ్ల కిందుగాను పుల్లలు గొట్టి 

లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ నాల్లో దెబ్బ వెలుపలి 

వలయంలో రామునికి మొదటి దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ లోపలి వలయంలో తనకు ఎదురుగా వచ్చిన 
పదోలక్ష్మ ణునితో గొట్టి, తర్వాత కుడికాలు ఎత్తి కాలికిందుగ తనకుతానే పుల్లలు 

కొట్టుకొని, తర్వాత అత్హ ఎడమకాలు కొంచెం ఎత్తి మోకాలి కిందుగ తనకుతానే. 
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పుల్లలు కొట్టుకొని, మూడోదెబ్బ మరలా పదో లక్ష్మణునితో “గొట్టి, తర్వాత 

కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో మోకాలివద్ద ఒక 

చేతిలోని పుల్ల (మోకాలికి సరిఎత్తుగా)తోను, రొమ్ములవద్ద మరొక చేతిలోని 
పుల్లతోను గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు* 
ఇర్లు రాముక్షంకా ఎడమ కుడి పక్కలకు జరుగుతూ నాల్గొదెబ్బ తమకమ ఉద్ది 
కొళ్ల వద్ద కొట్టి వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు, 

అదే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి తర్వాత తన కుడికాలు. 

ఎ త్తి కాలికిందుగ తన కర్రలతో తానే కొట్టుకొని, తర్వాత ఆకే ఎడమకాలు 

ఎత్తి కాలికిందుగ తనకుతానే పుల్లలు గలుపుకొని మూడోదెబ్బ పదో రామునితో 
గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి నాల్లోదెబ్బకు తన ఉద్దికాడైన ఒకటో 
రామునితో ఎడమ చేతిలోని పుల్లతో రొమ్ములకు సరిఎస్తుగాను, కుడిచేతిలోని 

పుల్లతో వంగి మోకాళ్లవద్ద పుల్లలుగొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి. వలమయ్మా 

Ey వస్తాడు. ఈ నాలో దెబ్బ లోపలి 'వలయంలో లక్ష్మ ణుసికి ఒకటో దె్బగా 

పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండోదెబ్బ రెండో 
రామునితో గొట్టి, తర్వాత తన కుడికాలు ఎత్తి కాలికిందుగ తన క్యరలతో తానే 

గొట్టుకొని, తర్వాత అక్షు ఎడమకాలు ఎత్తి కాలికిందుగ తనకుతానే గొట్టుకొని, 

మూడోదెబ్బ మరలా రెండో రామునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్క-కు జరిగి 

ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో నాల్గోచెబ్బ ఎడమ చేతిలోని కరతో రొమ్ములవద్ద, 
కుడిచేతిలోని కర్రతో మోకాళ్లవద్ద గొడతాడు. తర్వాత లోపలి వలయం నుంచి 
మరలా వెలుపలి వఐయానికి వస్తాడు. ఇటు లక్ష్మణులంతా ఊద్దికాళ్ళతో పుల్లలు 

గొట్టిన తర్వాత ఎడమ, కుడి పక్కలకు జరుగుతూ నారో దబ్బ తన ఊద్దీకాళ్ల తో 

కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఇట్టు రాముస్టు, లక్ష్మణులు ఉద్దికాళ్లతో పుళ్ణలు గొట్టడం, ఎడమ పక్కకు 

జరిగి. అచటి వారితో రెండ్ డో దెబ్బ కొట్టి, తర్వాత కాళ్ళకిందుగ తమ క; [రలతో 

తామే కొట్టుకోవడం, తర్వాత అచ్చటి వారితో పులగొట్టి- మరలా కుడిపక గ్రాకు 

జరిగి తమ తమ ఉద్దికాళ్ళతో నాల్లోదెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ - ఆడ్నతుం. . - 
టారు. ఊసెత్తులో ఇదే పద్ధతిలో ఆట వేగాన్ని తారస్థాయికి పెంచుతారు. "దీనినే - 

ఫ్ర కృష్ణ్టకోపు అంటారు, 
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8. గారడి కోపు 

గారడి ఆంటే పాములవాదని ఒక ఆర్థం ఊంఎది.18 ఈ కోపులో చలనం 

మెలికలు మలికలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పేరు కొంతవరకు సరిపోతుంది. 

పాట విరవడం రాముళ్ళు లోపలి వలయానిక, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి 
రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టె వలయం మారి 

వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. రెండోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి మరలా 
లోపలి వలయానికి వస్తాడు. లోపలి వలయంలో మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మ 

ణునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయానికి వచ్చి నాల్గో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 

మరలా లోపలి వలయానికి వచ్చి ఐదోదెబ్బ ఐదో లక్ష్మణునితో గొట్టి, వలుపలి 
వలయానికి వచ్చి ఆరో దెబ్బ ఆరోలక్ష్మ ణునితోగొట్ట, లోవలి వలయానికి వచ్చి 

ఏడోదెబ్బ ఏడో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయానికి వచ్చి ఎనిమిదోదెబ్బ 
ఎనిమిదో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరలా లోపలి వలయానికి వచ్చి తొమ్మిదోదెబ్బ 
తొమ్మిదో లక్ష్మణునితో గొట్టి; మరలా వెలుసలి వలయానికి వచ్చి పదో దెబ్బ 

పదో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. ఇష్లే వలయాలు మారుతూ వెలుపలి వలయం 
నుండి రెండు, నాల్లు, ఆరు, ' ఎనిమిది, పదో లక్ష్మ ణులతో పుల గలుపుతూ, 

లోపలి వలయం నుంచి ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో లక్ష్మణులతో 

పుల్లలు గలుపుతూ అపసవ్య మార్గంలో పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. అచ రాము 

ళ్ళందరూ వలయాలు మారుతూ అపసవ్యమార్గంలో పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. 

ఆంటే ఒకటి, మూడు; ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో స్థానాలలోని రాముళ్ళు లోవలి 

వలయంలో ఉన్న ప్పుడు ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో లక్ష్మణుల 

తోను, వెలుపలి వలయంలో ఉన్నప్పుడు రెండు, నాల్లు, ఆరు, ఎనిమిది, పదో 

లక్ష్మ ణులతోను పుల్లలు గలుపుతారు, అగ్రే రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పది 

స్థానాలలోని రాముళ్ళు లోపలివలయంలో ఉన్న ప్పుడు రెండు, నాల్లు, ఆరు, ఎనీమివ 

పదో అక్ష్మణుంతోను, వెలుపలి వలయంలో ఉన్నప్పుడు ఒకటి, మూడు, ఐదు 

ఏడు, తొమ్మిదో లక్ష్మణులతోను పుల్లలు గలుపుతారు. ఆర్టి ఒకటో లక్ష్మణుడు 

eam 

18. శ.ర., 299, 
నాలు! 

= 
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ఒకటోదెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి లోపలివలయానికి వచ్చి రెండో దొ పదో 
రామునితో గొట్టి, వలుపలి వలయానికి పచ్చి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో 
గొట్టి, మరలా లోపలివలయానికి వచ్చి నాల్లో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో గొట్టి, 

మరలా వెలుపలి వలయానికి వచ్చి ఐదో దెబ్బ ఏడోరామునితో గొట్టి మరలా 

లోపలివలయానికి వచ్చి ఆరోదెబ్బ ఆరో రామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయానికి 

వచ్చి ఏడోదెబ్బ ఐదోరామునితో గొట్టి, లోపలివలయానికివచ్చి ఎనిమిదో దెబ్బ 
నాల్గోరామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయానికివచ్చి తొమ్మిదోదెబ్బ మూడో రాముని 

తోను, లోపలి వలయానికి వచ్చి పదోదెబ్బ రెండో రామునిలోను గొడతాడు. 

ఇట్టా సవ్యమార్షంలో తిరుగుతూ ఒక దెబ్బ లోపలి వలయం నుంచి, మరొక దెబ్బ 
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వెలుపలి వలయంనుండి కొడుతూ ఆడుతుంటాడు, ఇప్రే లక్ష్మణులు అందరూ 

సవ్యమార్గంలో పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఆంటే ఒకటి, 

మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో లక్ష్మణులు పలుపలి వలయంలో ఒకటి,మూడు 

ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో రాముళ్ళతోను, లోపలి వలయంలో ఉన్నప్పుడు రెండు, 

నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పదో రాముళ్ళతోను పుల్లలు గలుపుతారు, అర్రే రెండు, 

నాల్లు, ఆరు, ఎనిమిది, పదో లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో ఉన్న ప్పుడు 

రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పదోరాముళ్లతోను, లోపలివలయంలో ఉన్నప్పుడు 

ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిదో రాముళ్ళతోను, పుల్లలు గలుపుతారు. 

ఇట్లా పుల్లలు గలుపుతూ సవ్యమార్గంలో పయనిస్తూ ఉంటారు. రాముష్టు వెలుపలి . 

వలయానికి వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణులు లోపలివలయానికి వస్తారు. రాముఖ్ణ లోపలి * 
వలయానికి వచ్చినపుడు లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి వస్తారు, ఇట్లా వల 

యాలు మారుతూ రాముళ్ళు అపసవ్యమార్గంలో, లక్ష్మణులు సవ్యమార్షంలో 

పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. ఉ సెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే గారడి 

కోపు అంటారు. 

9. చదరంగం కోపు 

చదరంగం అనేది ఒక ఆట. రథ,గజ, తురగ పదాతి దళాలతో కూడింది 

చతురంగ వ్యూహం అంటారు. ఈ నాల్గురకాల పావులతో తయారుచేసింది 

చదరంగం. చదరంగం కోపులో గూడ -| పతిచోట నాల్లు స్థానాలు కలుస్తూ చద 

రంగా కన్పిస్తుంది. పాట తెగ గొట్టడంతో. ఆటగాళ్టు నాల్గు వలయాలుగా ఏర్పడ 

తారు. సామాన్యంగా ఈ కోపులో పదహారుమందిగాని, ముపై రెండు మందిగాని 
ఆడుతారు. ఈ 'కోపులో ఒకే సంఖ్యగలవాళ్టు ఇద్దరుంటారు. ముప్పెరెండు మందిని. - 

తీసుకుంటే నాల్లు వలయాల్లో ఒకొక. దానిలో ఎనిమిది స్థానాలు ఉంటాయి, 

ఒకటో రాముళ్లు ఇద్దరు, రెండోరాముష్ట ఇద్దరు ఇ గ్ర ఇద్దరిద్దరు రాముళ్ళ 

చొప్పున; ఒకటో లక్ష్మణులు ఇద్దరు, రెండో లక్ష్మణులు ఇద్దరు ఇక్షు ఇద్ద 

రిద్దరు లక్ష్మణుల చొప్పున సరి సంఖ్యగల రామలక్ష్మణులు ఉంటారు. పాట 

తెగగొట్టగనే ఒకటి, మూడు వలయాలలోకి రాముళ్టు; రెండు, నాల్లు వలయాల 

కె లక్ష్మణులు చేరుతారు. గుర్తుకోసం వీళ్ళను ఒకటో వలయం ఒకటో 

రాముడు, రెండో వలయం ఒకటో లక్ష్మణుడు, మూడొ వలయం ఒకటో రాముడు, 
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9 
నాల్గో వలయం ఒకటో లక్ష్మణుడు ఆనీ, ఒకటో Rs చు వలయం రెండో రాముడు, 

రెండొ వలయం రెందొ లక్ష్మణుడు, మూడొ వలయం రెండో రాముడు, నాల్ల్" 

వలయం రెండో లక్ష్మ జుడు మొదలయినవిధంగా చిప్పవచ్చు. ఒకటో వలయం 

రాముష్ట రెండో వలయం లక్ష్మణులతోనూ; మూడో వలయం రాముష్ట నాల్గో 
తో ఆట మొదలవుతుంది. ఒకటో 

వలయం ఒకటో రాముడు రెండో వంయం ఒకటో లక్ష్మ బునితో పుల్ల గలిపి 

వలయం లక్ష్మణులతోను పుల్లలు గలపవం 

ఒకటో వలయం నుంచ రెండో వలయానికి వసాడు ెండో వలయంలోని ఒకటో ' 

లక్ష్మణుడు ఒకటో వలయానికి వస్తాడు. అర్డె మూడో వలయం ఒకటో రాముడు 
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నాల్గో వలయం ఒకటో లక్ష్మణుసితో పుల్ల గలిపి తర్వాత నాల్గో వలయానికి 

వెళతాడు. నాల్గో వలయం ఒకటో లక్ష్మణుడు మూడో వలయానికి వసాడు. 

ఇను రాముష్ట, లక్ష్మణులు వలయాలు మారుతారు. రెండో వలయానికి చేరిన 

ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు రెండో వలయందాటి, మూడో వలయం నాల్లో 

వలయాలలో ఒకటో స్థానాల గుండా పయనించి, కొంచెం కుడిపక కు జరిగి 

నాల్గో వలయం రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత మూడో వలయం, రెండో 

వలయం, ఒకటో వలయాలలో రెండో స్థానాల గుండా పయనించి ఒకటో 

వలయం మూడో స్థానానికి చేరుతాడు. ఆచటి నుంచి రెండో వలయం, మూడో 

వలయం, నాల్గో వలయాలలో మూడో స్థానాలలో పయనిస్తూ నాల్లో వలయం 

నాల్గో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత మూడో వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో 

వలయాలలో నాల్లో స్థానాలలో పయనిస్తాడు. అప్పటిదాకా ఒకటో రాముని 

చలనం అపసవ్యమార్షంలో ఉంటుంది. అచ్చట నుంచి వెనుదిరిగి మరలా రెండో 

వలయం, మూడో వలయం, నాల్లో వలయాలలో నాల్లో స్థానాల గుండా పయ 

నించి, సవ్యమార్గంలో చరిస్తూ నాల్గో వలయం మూడో స్థానా“కి చేరుతాడు, 

ఆచట నుంచి మూడో వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో మూడో 

స్థానాలలో పయనించి ఒకటో వలయంలో రెండో స్థానం చేరుతాడు. అచ్చట 

నుంచి రెండో వలయం, మూడో వలయం, నాల్గో వలయాలలో రెండో స్థానాల 

గుండా పయనించి నాల్లో వలయం ఒకటో స్థానం చేరుతాడు. అచట నుంచి 

మూడో వలయం, రెండో వలయాలలో ఒ౩చో స్థానాల గుండా పయనించి తన 

స్థానమైన ఒకటో వలయం ఒకటో స్థానం చేరుతాడు. అప్పటికి తన ఉద్దికాడై న 

రెండో వలయం ఒకటో లక్ష్మణుడు నాల్లు వలయాలలో ఇర పయనించి తిరిగి 

అచటికి చేరుతాడు. మూడో వలయం ఒకటో రాముడు కూడా ఇదే పద్ధతిలో 

ఇదే మార్గంలో పయనించి తన స్వస్థానం చేరుతాడు. ఒకటి, మూడు 

వలయాలలోని బేసి స్థానాల రాముళ్ళు అంటే ఒకటి, ముడు, ఐదు, ఏడు స్థానాల 

రాముకు మొదట అపసవ్య మార్షంలోను తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ' 

తమతమ స్థానాలు చేరుతారు. 

PK-11 
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కొని రెండో స్థానం రాముళ్ళు మొదట సవ్య మార్గంలోను, తర్వాత అప 

సవ్యమార్గంలోను పయనించి తమ స్థానాలు చేరుతారు. అందే ఒకటో వలయం 

రెండో రాముడు రెండోవలయం రెండో లక్ష్మణునితో పుల్చగ లిపి అచట నుంచి 

రెండోవలయం, మూడోవలయం, నాలోవలయాలలో రెండో స్థానాలగుండా పయ 

నించి అచటనుంచి సవ్యమార్గంలో పయనించి నాల్లోవలయం ఒకటో . స్థా నానిక్షి 

చేరుతాడు. అచటి నుంచి మూడో వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో వలయా 

లలో ఒకటో స్థానాలగుండా పయనించి ఒకటో వలయంలో ఎనిమిదో స్థానం 

చేరుతాడు, అచటి నుంచి రెండోవలయం, మూడోవలయం, నాల్లో వలయాలలో 
ఎనిమిదో స్థానాలలో పయనించి నాల్గో వలయంలో ఏడో స్థానానికి చేరుతాడు. 

ఆచటి నుంచి మూడోవలయం, రెండో వలయాలలో ఏడో స్థానాలలో పయనించి 

ఒకటో వలయం ఏడో స్థానం చేరుతాడు. ఆచ్చటినుంచి వెనుకకు తిరుగుతాడు, 

ఆంటే రెండో వలయం, మూడో వలయాలలో ఏడో స్థానాలలో మరలా పయ 

నించి నాల్లోవలయం ఏవో స్థె సొనం చేరుతాడు. అచటి నుంచి అపసవ్య మార్గంలో 

నిసాడు. అంటే మరలా నాల్గో వలయం ఎనిమిదో నై స్థానం చేరుతాడు, అచటి 

నుంచి మూడోవలయం, రెండోవలయం, ఒకటో వలయాలలో ఎనిమిదో స్థానాల 

గుండా పయనించి, ఒకటో వలయం ఒకటో స్థానం చేరుతాడు. ఆచటి నుంచి 

రెండో వలయం, ముడి డోవలయం, నాల్లో వలయాలలో ఒకటో స్థానాలలో పయ. 

నించి నాల్లోవలయం రెండో స్థ ౩ న్రానకి చేరుతాడు. ఆచటినుంచి మూదో వలయం, 

రెండో వలయాలలో రెండో సైనాలగుండా పయనించి తన స్వస్థానమైన ఒకటో 

వలయం రెండో సొ స్థానానికి చేరుతాడు. ఇగ మూగో వలయం రెండో రాముని 

చలనం ఉంటుంది. కట్లు సరిసంఖ్యగల స్థానాలలోని రాముళ్ళు అంటే రెండు, 

నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది స్థానాల రాముకు మొదట సవ్యమార్గంలోను, తర్వాత ఆప 

సవ్య మార్గంలోను పయనిసారు. (పతిచోట ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మ ణులతో 

పుల్లలు గలుపుతారు. నాల్గు వలయాలలో పదహారు స్థానాలు తిరుగుతారు. రాముళ్ళ 

చలనం వెలుపలి వలయాల వైపుకు ఉంటుంది. 

అ రెండో వలయం ఒకటో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో వలయం ఒకటో రాము 

డితో పుల గలిపి ఒకటో వలయానికి చేరుతాడు. అచటి నుంచి సవ్య మార్గంలో 

పయనిస్తూ ఒకటో వలయం ఎనిమిదో స్థానం చేరుతాడు. ఆచ్చటి నుంచి రెండో 
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వలయం, మూడో వలయం, నాల్గో వంయాలలో ఎనిమిదో స్థానాల గుండా పయ 

నించి నాల్గో వలయం ఏడో స్థానానికి చేరుతాడు. అచటి నుంచి మూడో వలయం, 

రెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో ఏడో స్థానాం గుండా పయనించి, ఒకటో 

వలయం ఆరో స్థానం చేరుతాడు. ఆచటి నుంచి రెండు, మూడు వలయాలలో 

ఆరో స్థానాల గుండా పయనించి నాల్లో వలయం ఆరో స్థానానికి చేరుతాడు. అచ్చటి 

నుంచి వెనుకకు తిరిగి అప్పటిదాకా తాను పయనించిన స్థానాల గుండా వెళ్ళి తన 

స్వస్థానం చేరుతాడు. ఆంటే నాల్గో వలయం ఆరో స్థానం నుంచి మరలా మూడో 

వలయం, రెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో ఆరో నై స్థానాల గుండా అపసవ్య 

మార్గంలో పయనించి ఒకటో వలయం ఏడో స్థానం చేరుతాడు. అచటి నుంచి 

రెండో వయం, మూడో వలయం, నాల్గో వలయాలలో ఏడో స్థానాల గుండా 

పయనించి నాల్గో వలయం ఎనిమిదో స్థానం చేరుణాడు. ఆచటి నుంచి మూడో 

వలయం, ఒరెండో వలయం, ఒకటో వలయాలలో ఎనిమిదో స్థానాలలో పయనించి 

ఒకటో వలయం ఒకటో స్థానంగుండా తన స్వస్థానమైన రెండో వలయం ఒకటో 

స్థానం చేరుతాడు. ఇ్లై రెండు, నాల్గు వలయాలలోని బేసి స్థానాల లక్ష్మణులు 

ఆంటే ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు స్థానాలిలోని లక్ష్మణులు మొదట సవ్యమార్షం 

లోను, తర్వాత అవసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ పదహారు స్థానాల దాకా వెళ్ళి 
తిరికి స్వస్థానం చేరుతారు. అన్ని స్థానాల వద్ద ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్ళతో 
పుల్లలు గలుపుతూ చరిస్తుంటారు. కాని రెండో స్థానం లక్ష్మణుడు మొదట ఆప 

సవ్యమార్గంలోను, తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిసాడు. అంటే రెండో వలయం 

నుంచి ఒకటో వలయానికి చేరి అచజినుంచి అపసవ్యమార్గంలో పయనిస్తూ ఒకటో 

వలయం మూడో స్థానం చేరుతాడు. అచటి నుంచి రెండో వలయం, మూడో 

వలయం, నాల్లో వలయాలలో మూడో స్థానాల గుండా నాల్గో వలయం నాల్గో 

స్థానానికి చేరి, 'అచటినుంచి మూడు, రెండు, ఒకటో వలయాలలో నాల్గో స్థానాల 

గుండా పయనిస్తూ ఒకటో వలయం ఐదో స్థానానికి చేరుతాడు. అచటినుంచి కరకు 

మూడు వలయాలలో ఐదో స్థానాల గుండా పయనించి నాల్గో వలయం 

ఐదో స్థానం చేరుతాడు. అచటి నుంచి వెనుకకు తిరుగుతాడు. ' అప్పటి 
వరకు తాను చరించిన మార్గంలోనే తిరిగి పయనిస్తాడు. అంటే మరలా 

మూడు, రెండు, ఒకటో వలయాలలో ఐదో స్థానా నాల గుండా పయనించి 

ఒకటో వలయం నాల్గో స్థానం చేరుతాడు. . అచటినుంచి రెండో వలయం; 
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ము+డో వలయం, నాల్గో వంయాలలో నాల్గొ స్థానాల గుండా పయనించి 

నాల్లోవలయం మూడో స్థానానికి చేరుతాడు. అచచెనుంచి మూడో వలయం, రెండో 

వలయం, ఒకటో వలయాలలో మూడో స్థానాలగుండా పయనించి, ఒకటో 

వలయం రెండో స్థానానికి చేరి ఆచటినుంచి తన స్థానానికి చేరుతాడు. ఇ్రై సరి 

స్టానాలైన రెండు, నార్లు, ఆరు, ఎనిమిది స్థానాలలోని లక్ష్మణులు మొదట 

అపసవ్యమార్గంలోను, తర్వాత సవ్యమాగ్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. 

పదారు స్థానాలదాకా వెళ్ళుతూ మధ్యలో రాముళ్లతో పులలు గలుపుతూ తిరిగి అదే 

మార్గంలో వెనుదిరిగి పయనిస్తూ తమ స్థానాలు చేరుతారు. 

ఇట్లు మొదట బేసి స్థానాలలోని రాముళ్ళు ఆపసవ్యమార్ష ంలోను, తర్వాత 

సవ్యమార్గంలోను, లక్ష్మణులు మొదట సవ్యమార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్య 

మార్గంలోను పయనిస్తుంటారు. అశ్రు సరి స్థానాలలోని రాముష్ట మొద్దట సవ్య 
మార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్యమార్గంలోను, లక్ష్మణులు మొదట ఆపసవ్య 

మార్గంలోను తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ నాల్గు వలయాలలో వలయా 
నికి నాల్లు స్థానాల చొప్పున దాటుతూ వెళ్ళి తిరిగి స్వస్థానం చేరుతారు. ఈ నాల్లు 

వలయాలు, పదారు స్థానాలు చదరంగాస్నే గు ర్తుచేస్తాయి, ఈ కోపు చాలా 

కష్టంతో కూడుకుంది. దీనికి జడకోపువలె శిక్షణ ఎక్కువ అవసరం. శిక్షణ 

చాలకపోయినా కోపు వేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఉసెత్తులో వేగాన్ని పెంచి 

ఇదే పద్ధతిలో ఆడుతారు, దీనినే చదరంగం కోపు ఆంటారు. 

10. చిన్న క తెర కోపు 

కత్తెర అనేది కత్తిరించడానికి ఉపయోగించే ఒక వ 

ley [ల ఆటగాప్ల వెనుకకు ముందుకు జరగడంవల్ల ఎర్పడే గతి కత్తెరను పోలిఉంటుంది 

కాబట్టి ఈ పేరు తగి ఉంది. పాట తెగగొట్టడం, రాముళ్లు లోపరి వలయానికి, 

లక్ష్మణులు చెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు 

మొదలవృతుంది. 

ఎడమ పక్కకు జరిగి కెండోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి మరలా కొంచెం 
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ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత 

కొంచం కుడిపకగ్టాకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితోను, మరికొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి ఐదోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణులతోను కొడతాడు, 

తర్వాత మరలా ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండు, మూడో లక్ష్మణులతో పుల్లగొడ - 

తాడు. ఇట్టా ఎడమకు, కుడికి జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మ ణులతో పుల్ల ' 

గొడుతుంటాడు. ఈ కోపులో వలయాలు మారడం కన్ఫించదు. ఇన్లై రామాళ్ళందరి 

చలనం ఉంటుంది, . . 
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అప్లే లక్ష్మణుల చలనంకూడా ఉంటుంది అంటే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో 

దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదో 

రామునితో పుల్ణగలిపి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ తొమ్మిదో 

రామునితో గొడతాడు. తర్వాత కుడిపక్కకుజరిగి పదోరామునితోను, మరికొంచెం 

కుడిపక్క_కు జరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితోను పుల్లలు గలిపి, మరలా 

మొదటి వలెనే ఎడమ పక్కకు చరిస్తాడు. ఇట్టా లక్ష్మణుడు ఎడమ, కుడిపక్క 

లకు జరుగుతూ మూడో దెబ్బ కొట్టి మరలా వెనుకకు జరుగుతూ ఆడుతుంటాడు. 

'లక్ష్మణులంతా ఇట్టే ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే 

చిన్న కత్తెర కోపు అంటారు. - 
జో 

11. చిన్నచెలియ కోప 

కోలాటంలో శృంగారంతో కూడిన పాటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. త్రీ 

పురుషుల పరంగా ఏవో కొన్ని పేర్చతో కొన్ని కోపులు వెలళాయి, అలాంటిదే 

చిన్న లియ కోపు. దీనికే “సమఎత్త్తు కోపు అనే పేరుంది. పాట తెగగొట్టడం, చె 

రాముజ్లు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉఊద్దులు 

పుల్లలు గలపడంతో కోప మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి కొంచెం 

ఎడమ పకు_కు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్ట, ఇంకొ కొంచె? 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం 

నుంచి వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఈ మూడో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో 

ఒకటో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలు - 
పలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇర్రు రాముశ్చందరూ 
ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మూడో ఆటగాని వద్ద వలయం మారుతారు. అంటే 

లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు 

నాల్గో లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడో రాముడు ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు . 

ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మణుని వద్ద, ఆరో - రాముడు 
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ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో 
రాముడు పదో లక్ష్మ ణువద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో 

రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునివద్ద మారుతారు. వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా" 

లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు వారి వారి ఉద్దికాళ్లు వద్ద మారుతారు. 

అక్రు ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, ఇంకాకొంచెం ఎడమ ' 

పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి 
లోపలి వలయానికి వసాడు. ఈ మూడ్లోదెబ్బ లోపలి వలయంలో లక్ష్మణునికి 
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ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్కకు 

జరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 
మూడోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో గొట్టి లోపలి వలయం 

నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు, ఇపే లక్ష్మ ణులంతా తమ త 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మూడో దెబ్బగొట్టి వలయాలు కుంటాడు. 

ఆంటే వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో. లక్ష్మ 
ణుడు పదో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు ఒకటోరామునివద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు 

రెండో రామునివద్ద, ఐదో లక్షణుడు మూడో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో 
రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదోరామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో 
రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మ ణుడు ఏడో రామునివద్ద, పదోలక్ష్మ ణుడు ఎనిమిదో 

రామునివద్ద మారుతారు. ఇళ్లు లోపలి వలయంనుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి 
మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు, _ 

ఇట్లు రాముళ్ట్ణు, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో తమ ఎడమ పక్కకు 
జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో తమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

అపసవ్య మార్గంలోనూ పయనిస్తూ మూడో దెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతుంటారు. 

ఉసెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే చిన్న “కెలియకోపు అంటారు. 

12. చుక్కల కోపు 

కోలాటం వేస్తూ చుక్కలను చూస్తున్న ట్టు ఆకాశం వెపు చూడడం ఈ 

కోపులళోని విశేషం. కాబట్టి చుక కల కోపు అనే పేరు స్థిరపడి ఉండవచ్చు. 

పాబ తెగగొట్టడం, రాముళ్ళ లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయా 
నికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది, 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్ట, ఆతనికి 
ఎదురుగా నిలబడి ఎడమ చేయి నడుముకు ఆనించి కృడి చేతిలోని కర తో కుడి 
కొలుకై మోకాలి వద్ద, నడుము వద్ద, తలకి ఎన. తాళానికి అనువుగా క్మరను'. 
ఊరశే ఊపుతాడు. తలపైన ఊపినపుడు కరల కొనలు చుక్కల వెపుకు 
చూపిస్తుంటాడు. తర్వాత ఎడమ చేతి క కరతో గూడ ఎడమ కాలి పైన, మోకాలి 
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వద్ద, నడుము వద్ద, తలకి పెన ఊపుతాడు. ఆ సమయంలో కుడి చేయిని నడు 
ముకు ఆనించి ఉంచుతాడు. తర్వాత ఒకటో లక్ష్మణునితో రెండో దెబ్బ కొట్టి 

వెలపలి వలయానికి వస్తాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి రెండో 
లక్ష్మణునికి ఎదురుగా వచ్చి మరలా ఎడమ చేయి నడుముకు ఆనించి కుడి చేతి 
లోని కరతో కుడికాలు మీద, మోకాలి వద్ద, నడుము వద్ద, తలకి పైన తాళాని 

కనువుగా కరను వూరకే ఊపుతాడు. తర్వాత కొడి చేతిని నడుముకు ఆనించి 

ఎడమ చేతిలోని కర్రతో ఎడమ కాలిమీద, మోకాలి వద్ద, నడుము వద్ద, తలకి 

పెన తాళాని కనువుగా క[రను ఊపుతాడు, తర్వాత రెండో లక్షుణునితో పుల్ల 
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గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇట్లే రాము 
క్ఞందరి ఆభినయం, చలనం ఉంటుంది. అంటే లోవలి వలయం నుంచి వెలుపలి 

వలయానికి మారేటప్పుడు రాముళ్లంతా తమ తమ ఉద్ది కాళ్ళ వద్ద మారుతారు, 

వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు . రెండో 
రాముడు మూడో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడో రాముడు నాల్గో లక్ష్మణుని వద్ద, 

నాల్గో రాముడు ఐదో లత్ష్మ ణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఆకో లక్ష్మణుని వద్ద, 

ఆరో రాముడు ఏడో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

' ఎనిమిదో రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు పదో లక్ష్మ 

ణుని వద్ద, పదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద మారుతారు. 

అ'స్రే లక్ష్మణుల చలనం గూడ ఉంటుంది, అంతే ఒకటో లక్ష్మణుడు 

“పెకటో రామునితో పుల్ణగలిపి, తర్వాత ఎడమచేతిని నడుముకు ఆనించి కుడిచేతి 
తోని కర్రను కుడికాలుమీద, మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, తలకి పెన ఊరకే 
ఊపుతాడు. తర్వాక కుడిచేయి నడుముకు ఆనించి * ఎడమచేతీలోని క[రను 

ఎడమకాలు మీద, మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, తలకి పెన వూరకే ఊపు 

తాడు, ఈ కర కొన తలపైన ఊపేటప్పుడు ఆకాశంవై పు చూపిస్తాడు. తర్వాత 
ఒకటో రామునితో పుల్లగలిపి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 

వస్తాడు. లోపలి వలయంలో కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి పదోరామునికి ఎదురుగా 

నిల్చుండి ఎడమచేతిని నడుముకు అనించి, కుడిచేతిలోని క[రను కుడికాలిపై 
మోకాలిమీద, నడుమువద్ద, తలకి పైన క్మర ఊపుతాడు. తర్వాత కుడిచేతిని నడు 
ముకు ఆనించి ఎడమచేతిలోని క్యరను ఎడమకాలిపై మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, 
తలకిపెన ఊపుతాడు. తర్వాత పదోరామునితో పుల్లగ లిపి లోపలి వలయం 

నుంచి వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఇద్ర లక్ష్మ ణులంతా చరిస్తుంటారు. అంటే 

వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు లక్ష్మణులంతా తమ 
తమ ఊద్దికాళ్లు వద్ద మారుతారు. లోపలి వలయంనుంచి మరలా వెలుపలి వలయా . 

నికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు 

“రెండో రామునివద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మ ణుడు 
నాల్లో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు ఐదో రామనివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఆరో 
రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మ ణుడు 
ఎనిమిదో రామునివద్ద, పదో లక్ష్మ ణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద మారుతారు. 
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ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు మొదట ఎడమచేతిని నడుముకు ఆనించి కుడి 

చేతిలోని కర్రను కుడికాలిపైె మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, తలకి పెన వూరకే ఊపు 
తారు. తర్వాత కుడిచేతిని నడుముకు ఆనించి, ఎడమ చేతిలోని క్యరను ఎడమ 

కాలిపై మోకాలివద్ద, నడుమువద్ద, తలకిపైన ఊపుతారు. తలకిపైెన క[ర ఊపే 
టప్పుడు కర మొనలు ఆకాశంవైపు చూపిస్తారు. తర్వాత వలయం మారుతారు. 

ఉసెత్తులో ఆట్ వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే చుక్కలకోవు ఆంటారు. 

13. చుట్టుకో పు 

ఈ కోపులో ఆటగాళ్ళు వలయంచుట్టూ తిరుగుతారు, కాబట్టి చుట్టుకోపు 

అనేపేరు తగివుంది. పాట తెగగొట్టడం, లోపలి వలయానికి రాముళ్ళు, వెలుపలి 

వలయానికి లక్ష్మణులు రావడం, ఊద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవు 

తుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడము 

పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. ఇదె కొంచెం కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరుగుచూ మూడోదెబ్బ మూడో లక్ష్మ ణునితోను, నాల్గోదెబ్బ నాల్గో 
లక్ష్మ ణునితోను, ఐదోదెబ్బ ఐదో లక్ష్మణుగితోను, ఆరోదెబ్బ ఆరో లక్ష్మణుని 

తోను, ఏడోదెబ్బ ఏడో లక్ష్మ ణుగితోను, ఎనిమిదోదెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునితోను 
తొమ్మిదోదెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మణునితోను, పదోదెబ్బ పదో లక్ష్మ ణునితోను, 

పదకొండోదెబ్బ మరలా తన ఉద్దికొడై న ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను గొడతాడు, 

ఇ'ర్లే మరలా ఎడమవెపుకు జరుగుతూ, ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మణులతో పుల్లలు 
గలుపుతూ ఆడుతుంటాడు. ఇక్రు రాముళ్లందరు ఎడమపక్క-కు జరుగుతూ ఎదు 
రుగా వచ్చిన లక్ష్మణులతో పుల్లలుగొడుతూ అపసవ్య మార్గంలో పయనిస్తూ ఆడు 

తుంటారు. 

ఆపే ఒకటో లక్ష్మ ణుడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కోంచెం 

ఎడమపక్క_కు జరగి రెండోదెబ్బ పదోరామునితో గొట్టి, కొంచెం కొంచెం ఎడమ" 

పక్కకు జరుగుతూ మూడోదెన్సి తొమ్మిదో రామునికోను, నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో 

రామునితోను, ఐదోదెబ్బ ఏడో రామునితోను, ఆరోదెబ్బ ఆరో రామునితోను, ఏడో 
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దెబ్బ ఐదో రాము9ితోను, ఎనిమిదోదెన్స నాల్గో రామునితోను, తొమ్మిదో దెబ్బ 

మూడో రామునితోను, పదోదెబ్బ రెండో రామునితోను పదకొంగోదెబ్బ మరలా 
ఒకటో రామునితోను గొడతాడు. ఇ'స్టే కొంచెం కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరుగుతూ 
ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్లతో పుల్లలుగలుపుతూ ఆడుతుంటాడు. ఇస్తే లక్ష్మ ణు 

లంతా సవ్యమార్గంలో తన ఎడమపక్కకు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన" 
రాముళ్లతో పుల్లలు గలుప్తతూ ఆడుతుంటారు. 
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ఇట్టు రాముళ్ళు లోపలి వలయంలోను, ంక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలోను 
తమ తమ ఎడమపక్క_కు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన ఆటగానితో పుల్ణలు గలు 

పుతూ రాముళ్ళు అపసవ్యమార్గంలోను, లక్ష్మణులు సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ 
ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే చుట్టుకోపు అంటారు. 

14. చెలియ జడకోపు 

జట్టు నాయకులలో తెలివే నవాష్ల జడకోపులో భేదం సృష్టించారు. 11 ఈ 

భేదానికి చెలియ జడకోపు అని పేరు పెట్టారు. ఈ కోపులో 12, 18, 24, 80 
సంఖ్యల్లో మా(తమే ఆటగాళ్లు ఉండాలి, బేసి సంఖ్య అసలే పనికిరాదు. ఇషిగాక 

ఇతర సరిసంఖ్య లయిన 10, 14, 16, 20 మొదలయినవి కూడా పనికిరావు. 

ఎందుచేతనంటే (పతి ఒక్క ఆటగాడు రెండేసి స్థానాల చొప్పున దాటుతూ చివ 

రకు తన స్థానం చేరాలి. అట్టాంటప్పుడు సరిగ్గా తన స్థానం చేరడానికి ఏలయ్యే 

సంఖ్య కావాలి. ఉదాహరణకు పన్నెండు మంది ఆటగాళ్ళను ' తీసుకుకదాం. 

ఆపుడు జడ వేయడానికి చెక్కకు కట్టిన తాళ్ళు పదమూడు ఉండాలి, చెక్క. కట్ట 
డంలోను, తాళ్ళు కట్టడంలోను, గరిడి ఏర్పాటులోను జడకోపులో మాదిరిగానే 

ఉంటుంది. ఆటగాళ్ళంతా ఒకే వలయంగా ఎర్చడతారు. బేసి స్థానాలయిన ఒకటి, 

మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది, పదకొండు స్థానాలలో రాముళ్ళు; సరి స్థానాలయిన 

రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పది, పన్నెండు స్థానాలలో లక్ష్మణులు చేరుతారు. 

112, 11-10, 9-6, 7-6, 5-4, 8-2 స్థానాల ఆట గాళ్ళు పుల్లలు గలప 

డంతో ఆట మొదలవుతుంది. ఇది మొదటిదెబ్బ. తర్వాత 1-2, 3-4, 5--6, 

18, 9-10, 11-12 స్థానాల ఆటగాళ్ళు పుల్లలు గలుపుతారు. దీనిని రెండో 

దెబ్బగా పరిగణించాలి. ఈ దెబ్బసుంచి జడ వేయడం మొదలవుతుంది. ఒకటో 

రాముడు రెండో స్థానం దాటి కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ మూడ్రో 

స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలివై పుగాను, కుడిచేతిమీదుగాను పయనించి 
నాల్గో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ ఐదో 

స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత ఐదో స్థానం దాటివెళ్ళి ఇంకొంచెం 

కుడిపక్క_కు జరిగి ఏడోదెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరన లక్ష్మణునితోను కొట్టి కుడి 

14. చూ జడకోపు. 
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పక్క-కే పయనిస్తూ ఆరోస్థానం దాటి ఏడో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం 

కుడిపక్క_కు జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, 
మరలా ఎడమ ఫక్యాకు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణుని 

తోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి సదో దెబ్బ ఎనిమిదో 
స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, ఎనిమిదో స్థానం దాటి కుడిపక్కకు జరిగి 

పదకొండో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను గొట్టి కుడివైపుకే 
పయనిస్తూ తొమ్మిదో స్థానందాటి పదోస్టానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి 

పర్కకు జరిగి పన్నెండో చెబ్బ కదకొండో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, 

మనలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జుదెగె పదమూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో 
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చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి పద్దానుగో 

దెబ్బ పదకొండో స్థానంలోచేరిన లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత కుడిపక్క-కు 

జరుగుతూ పదకొండో స్థానం దాటి పది హేనో దెబ్బ పన్నెండో స్థానంలో చేరిన 

లక్ష్మ ణునితోను. గొట్టి, తర్వాత కడివే పుకే పయనిస్తూ పన్నెండో స్థానం దాటి 

వెళ్ళి తన స్థానమైన ఒకటో స్థానానికి చేరుతాడు. అప్పటివరకు పయనించిన 
మార్గంలో ఇక్కడనుంచి తిరుగు పయనం సాగిస్తాడు. అంటే ర న స్థానంలో చే3న 

ఒకటో స్థానం రాముడు కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి పదహారో దెబ బ్బ రెండోస్థానం 

లక్ష్మణునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి పది హేడ నోదెబ్బ పన్నెండో 

లక్ష్మ ణునితోను, పన్నెండో స్థానం దాటి తర్వాత మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు 

జరిగి పద్దెనిమిదోదెబ్బు పదకొండో లక్ష్మణునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్కనే పయ 
నిస్తూ పదకొందో స్థానం దాటి పదో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి పందొమ్మిదో దెబ్బ తామ్మదో స్థ స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, 

మరలా కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవయోీదెబ్బ పదకొండో స్థాన ౦లో చేరిన 

లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్య-కు జరిగి ఇరవయ్యొక కటో 

దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను గొట్టి తొమ్మిదో సానం దాచి 

ఇంకొంచెం ఎడమ ప పక్కకు జరిగి ఇర వై రెండోదెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన 
లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఎడమ పక్క_కే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానందాటి ఏడో నై సానా 

నికి చెరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమపః కొకు జరిగి ఇరవె వె మూడోదెబ్బ ఆరో 

స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, మరలా కొంచెం కుడివై పుకు జరిగి ఇరవై నాల్గో 
దెబ్బ ఎనిమిదోస్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి “ఇరవై ఐదో దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన ల కుణునితోను గొట్టి, 

ఆరోస్థానం దాటి ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై ఆరోదెబ్బ ఐదో 

స్థానంలోని లక్ష్మణునితోను గొట్టి ఐదోస్థానాన్ని దాటి నాల్లో స్థానానికి చేరుతాడు, 

తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై ఏడోదెబ్బ మూడో స్థానంలోని 

లక్ష్మణునితోను, మరలా కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ ఐదో 
స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

ఇర వె వె తొమ్మిదో దెబ్బ మూ డొస్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి, మూడోస్థానం 

దాటి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్క కు జరిగి సాదన రెండో స్థానంలో . 

చేరిన లక్ష్మణునితో గొ గ్ ట్ట ఎడమ పక్క జరిగి రెండో స్థానందాది తన 

స్థానమైన ఒకటో నె స్థానానికి చేరుతాడు, ఇ రాముళ్ళందరూ కుడి, ఎడమలకు 
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జరుగుతూ, పుర్ణలు గొడుతూ మొదట ఈమ కడెపక్కుకు పయనిస్తూ ౮౨డురండు 

స్థానాలుదాదే, తర్వాత స్థానం చేరుతూ పదిహేనో దెబ్బకొట్టే తమ తమ స్థానాలు 

చేరి తర్వాత మరలా వారు అప్పటివరకు పయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనం 

చేస్తూ ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ ముస్పయ్యో దెబ్బకొట్ట తమ తమ స్థానాలు 

చేరుతారు. 

అసె రెండోస్థానం లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ము+డోస్థానం రామునితోను 

తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకుజరిగి రెండోదెబ్బ ఒకటో స్థానం రా 
తర్వాత ఒకటో స్థానందాటి కొంచెం ఎడమవక్య్కకుజరిగి ముడోదెబ్బ పన్నెండో 

స్టానంలోచేరిన రామునితోను గొట్టి పన్నెండో స్థానందాటి ఎడమ పక్కనే పయనిస్తూ 
పదకొండో స్థానాన్ని చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరెగి నాల్గో దెబ్బ 

పదోస్థానంలోచేరిన రామునితోను, మరలాకొంచెం కుడిపక్కకుజరిగి ఐదొదెబ్బ 
పన్నెండో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలాకొంచెం ఎడమపక్క-కు 
జరిగి ఆరోదెబ్బ పదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, పదోస్యానందాటి, ఇంకొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జిగి ఏడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలోని రామునితోను గొట్టి, 

తొమ్మిదో స్థానందాటి, ఎడమ పక్కనే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానానికి చేరుతాడు, 
తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిదోదెబ్బ ఏడోస్థానంలో చేరిన రాముని 

తోను, మరలా కొంచెం కుడిపక్క_కుజరిగి తొమ్మిదో స్థానంలోబేరిన రామునితోను 
తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి పదోదెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన 

రామునితోను గొట్టి, ఏడోస్థానందాడి ఇంకొంచెం ఎడమపక్క-కు జరిగి పదకొండో 
దెబ్బ ఆరోస్థానంలోచేరిన రామునితో గొట్టి, ఆరోస్థానందాటి ఎడమ పక్కనే పయ 
నిస్తూ ఐదోస్థానం చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకుజరిగి పన్నెండో 

దెబ్బ నాల్గో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా కొంచెం కుడపక్క_కు జరిగి 

పదమూడో దెబ్బ ఆరోస్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం 

ఎడమపక్కకు జరిగి పద్దానుగోదెబ్బ నాల్గో స్థానంలోచేరిన రామునితోను గొట్టి, 
నాల్గో స్థానందాటి ఎడమ పక్కకుజరిగి పదిహేనో దెబ్బ మూడో స్థానంలోచేరిన 
రామునితో గొట్టి, మూడో స్థానాన్నిదాటి ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ తన స్థానమైన 

ఐడో స్థానంచేరుతాడు, తర్వాత తాను అప్పటివరకు పయనించిన మార్గంలో తిరుగు చె 

పయనం సొగినాడు, అంటే తన స్థానంలోచేరి తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు 
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జదిగి పదహారోదెబ్బ ఒకటో స్థానం రామునితోను, మరలా కొంచెం కుడిచే పుకు 
జరిగి పది హేడోదెబ్బ మూడోస్థానం రామునితోను గొట్టి, మూడో స్థానం దాటి 
కొంచెం కుడిపక్క'కు జరిగి పద్దెనిమిదో దెబ్బ నాల్గో స్థానంలో చేరిన రామునితోను 
గొట్టి, నాల్గో స్థానందాటి కుడిపక్క_కు పయనిస్తూ ఐదోస్థానం చేరుతాడు. తర్వాత 
కొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి పందొమ్మిదో దెబ్బ ఆరోస్థానంలో చేరిన రామునితోను 

మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యో దెబ్బ నాల్లో స్థానంలో చేరిన 
రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యుకటో 
దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, ఆరో స్థానం దాటి, ఇంకొంచెం 

కుడిపక్క_కు జరిగి ఇర వై రెండో దెబ్బ ఏడ్లో స్థానంలో చేరిన రామునితో గొట్టి, 
ఏడోస్థానం దాటి కుడిపక్క_కే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానం చేరుతాడు. తర్వాత 
కొంచెం కుడిపక ,-కు జరిగి ఇరవై మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన 
రామునిత్ ను; మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవైనాల్లో దెబ్బ ఏడో 
స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక గాకు జరిగి ఇర వె 
ఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, తొమ్మిదో స్టానందాటి. 
ఇంకొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి ఇరవై ఆరో దెబ్బ పదో స్థానంలోచేరిన రామునితో 

గొట్టి, పదోస్థానం దాటి కుదిపక్క_కు పయనిస్తూ పదకొండో స్థానం చేరుతాడు. 
తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఇరవై ఏడోదెబ్బ పన్నెండో స్థానంలో చేరిన 
రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ పదో 
స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి 

ఇరవై తొమ్మిదో దెబ్బ పెన్నెండో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, పన్నెండో = 

స్థానం దాటి, ఇంకొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ముష్పయ్యోదెబ్బ ఒకటో స్థానం. 
రామునితో గొట్టి, ఒకటో స్థానం దాటి కుడిపక్క_కే "పయనిస్తూ తన స్థానమైన 
రెండో స్థానం చేరుతాడు. ఇకే వికణులందరూ కుడి, ఎడమ పక్కలకు జరు 

గుత్తూ పుల్లలు గొడుతూ మొదట ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ రెండు రెండు 
స్థనాలు దాటి, తర్వాతి స్థానం చేరుతూ పదిహేనో దెబ్బ కొట్టి వారి వారి స్థానాలు 

చేరి, తర్వాత మరలా వారు పయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనం" చేస్తూ "కుడి “ 

పక్కకు పయనిస్తూ ముప్పయ్యో దెబ్బ కొట్టి వారి వారి స్థానాలు చేరుతారు. 

PK-12 
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ఇట్టు రాముళ్ళు మొదట కుడిపక్క_కు జరుగుతూ అపసవ్య మార్గంలోను, 
లక్ష్మణులు మొదట ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ 

పదిహేనో దెబ్బ కొట్టి తమతమ స్థానాలు చేర, తర్వాత రాముళ్ళు ఎడమ 

పక్కకు జరుగుతూ సవ్యమార్గంలోను, లక్ష్మణులూ కుడి పక్కకు జరుగుతూ 

అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ముప్పయ్యో దెబ్బకొట్టి తమతమ స్థానాలు 

చేరుతారు. రాముళ్ళూ, లక్ష్మణులు తమతమ స్థానాల నుంచి బయలుదేరింది 

మొదలు రెండు స్థానాలుదాటి ఓక్ స్థానంలో నిలుస్తూ పయనిస్తుంటారు. వీరంతా 

నిల్చిన స్థానం నుంచి రెండు స్థానాలు దాటి మరొక స్థానానికి చేరేటప్పటికి ఏరి 

చేతులలోని తాళ్ళు మెలిక పడతాయి, మొత్తం పన్నెండు మంది ఆటగాళ్ళు నాల్లు 

స్థానాలలో మజిలీలు వేస్తారు. ఒక్ స్థానం నుంచి మరొక స్థానం చేరినప్పుడల్లా 

ఒక మెలికపడుతుంది. ఈ మెలికనే ముడి అనికూడా అంటారు. మొత్తం నాల్లు 

మెలికలు పడతాయి. ఆటగాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటే మెలికలు 
ఎక్కువే ఉంటాయి. . (ప్రతివాడు రెండు స్థానాలు బాది మూడో స్థానం చేరు 

తున్నాడు. కాబట్టి మూడుతో నిశ్శేషంగా భాగించడానికి వీలయ్యే ఏ సంఖ్య 

అయినా బాగుంటుంది. అయితే భాగఫలంగా వచ్చిన సంఖ్య, జడలోని ముడుల 

సంఖ్య ఒకటే. పదిహేనో దెబ్బకు అందరూ తమతమ స్థానాలు చేరేటప్పటికి 

నాల్గు మెలికలతోను, ఒక్కొక్క. మెలిక రెండు అడ్డుమెలికలతోను జడ పూర్తిగా 

పడుతుంది. అచ్చటి నుంచి తిరుగు పయనంలో జడను ఊడదీయడం జరుగు 

తుంది. ఈ తిరుగు పయనంలో ఆటను ఉసెత్తులో ఆడుతారు. ముప్పయ్యోదెబ్బ 

కొట్టి రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు ఆంతా తమతమ స్థానాలు చేరేటప్పటికి జడ పూర్తిగా 

ఊడిపోతుంది. ఈ కోపులో “జడ నీకు యెవరేశారే” అనే పాటను పాడుతారు. 

దీనినే చెలియ జడకోపు అంటారు. 
జా 

15. జంజాల కోపు 

జందెం అనేదానికి రూపాంతరాలు జంద్యం, జంజెం,* ఈ కోపులో జంద్యం 

వేసినట్టు అభినయిస్తారు కాబట్టి పేరుకు తగిఉంది. పాట తెగగొట్టడం, రాముళ్లు 

లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్చలు 

గలపడంతో ఆట మొదలవుతుంది, 

* జందెం, జన్నిదంగసం, యజ్ఞో పవీత - 
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రామలక్ష్మణులు అంతా కుడికాలు ఒకడుగు ముందుకు వేసి, వంగి మోకాలి 

వద్ద ఎవరి క్యరలతో వారే కొట్టుకొని, తర్వాత రెండు చేతులు రెండుకాళ్లు వెనుకకు 
పోనిచ్చి కాళ్ళవెనుక ఎవరి కర్రలతో వారే కొట్టుకుంటారు. తర్వాత లేచి ఎడమ . 
కాలు ఒక ఆడుగు ముందుకు వేసి, మోకాలి వద్ద ఎవరి క్యరలతో వారే 
కొట్టుకొని, తర్వాత రెండుకాళ్ల వెనుకకు రెండు చేతులు పోనిచ్చి కాళ్ల వెనుక 

ఎవరి కర్రలతో వారే క|రలు కొట్టుకొని, లేచి రాముళ్టు లక్ష్మణులకు జంజెం 

వేసారు, అంటే రాముడు తన రెండు బాహువులలోకి తీసికొని లక్ష్మణుని వీపు 
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వెనుక కన కర్రలతో తానే కొడతాడు. అర్హ లక్ష్మణుడు తన రెండు బాహువుల 

లోకి రాముని తీసికొని రాముని వీపువెనుక తన కొరలతో తానే కొడతాడు. ఇట్లా 
విపుల వెనుక పుల్లలు కలపడం అనేది చూడడానికి జంజెం వేసినట్టు ఉంటుంది. 

ఇట్లు బాహువులలోకీ తీసుకుని ఒకరి వీపుల వెనుక మరొకరు పుల్లలు 

గలిపిన తర్వాత రాముక్ణు, లక్ష్మణులు లేచి ఉద్దులుద్దులుగా పుల్లలు. గలుపుతారు. 

తర్వాత మరలా మొదట ఆడీనట్టుగా ఆది జంజెం వేస్తారు. ఇ మరలా మరలా 

ఆడుతుంటారు. ఊసెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే జంజాల కోపు 

అంటారు. 

16. జడకోపు 

కులుకుల కోలాటంలోను, భారత కోలాటంలోను, భారత కోలాటంనుంచి 

వీడివడిన తక్కిన కోలాటాలలోను జడకోపు పద్దతి ఓకె గది. అయితే కులుకుల 

కోలాటంలో ఆభినయేం ఉంటుంది. భారత తదితర కోలాటాలలో అభినయం 

ఉండదు, అన్ని కోలాటాలలోను జడను ఒకేవిధంగా వేస్తారు, ఆందుకే జడకోపుకు 

కోలాటంలో ఒక విశిష్టస్థా నం ఉంది. జడ అంటే ఒకదానితో ఒకటి అల్లుకొనిఉన్న 

వె్యటుకల పాయలు, !5 అంటే వంటుకల పాయలతో ఏర్పదిన జడవలె కోలాట 

మాడుతూ తాళ్లతో జడను అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి జడకోపు అనేపేరు తగి 

ఉంది. / 

ఇందుకు ముఖ్యంగా మూడడుగుల వ్యాసంగల గుం|డటి చెక్కగాని లేక 
అంతేపొడవు, వెడలుగల చతుర సాకారపు చెక్టూగాని ఆవసరం, ఈ చెక్కకు 
ఆటగాళ్ళసంఖ్య కంటే ఒక రం ధం అధికంగా చేయబడి ఉంటుంది. అంటే ఆట 

గాళ్ళకు సరిపడెట్లు చెక్కచుట్టూ రం|ధాలేగాక చెక్కకు మధ్యలో ఒక రం[ధం 
ఉంటుంది. రం ధాలన్నిందికి తాళ్టుగట్టాలి, ఈ చెక్క_నే'విళ్ళ' అనికూడా అంటారు, 

ఈ చెక్కను ఒక చెట్టుకుగల ఆడ్డుకొమ్మకు గట్టాలి. ఇది కట్టడానికి తాడి, కొబ్బరి 
లాంటి చెట్టు పనికిరావు. బాగా విస్తరించిన అడ్డుకొమ్మలుఉండే చింత, చేప, మామిడి 

అనానను 

15. శ.ర., 507. 
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16 
మటి, జువ్వి మొదలయినవానిలో ఏదోఒక చెట్టుకొమ్మకింద గరిడీ ఏర్పాటు చేసారు. 

ఆంటే కోలాటానికి గరికీ ఎచట ఏర్పాటుచేసినప్పటికీ జడకోపుకు మ్మాతం సాధా 

రణంగా చెట్టుకిందనే ఏర్పాటు చేయాలి. లేదా ఎత్తుగా చెక్క. కట్టడానికి వీలుగా 

క[రలుపాతి వాటికి చెక్కను కట్టాలి. జడకోపుకు ఏర్పాటుచేసిన గరిడీలో ఇతర 
కోపులుకూడా వేస్తుంటారు. ఒకొక్క-మారు |పార్థన కోపువేసి జడకోపుతోటే 
సరి పెట్టుకుంటారు. జడకోపు వేయడానికి ఎనిమిదిగాని, పదిగాని, పన్నెండుగాని, 

పద్నాలుగుగాని, పదారుగాని, పద్దెనిమిదిగాని సంఖ్యలలో ఆట గాళ్ళుండాలి. అంత 

కంటే ఎక్కువ ఆనవసరం. ఈ కోపు ఎక్కువమందితో ఆడితే జడ తప్పుపడే 

అవకాళ ౦ ఉంటుంది, | 
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ఆటగాప్త పది మంది అనుకుందాం, అపుడు చెక్కకు పదకొండు 

ధాలు చెపి, పదకొండు తాష్టు కట్టాలి, పది మండి చుట్టూ ఉన్న తాళ్లు తమ 

మ ఎడమచేకిలోని క[రతో కలిపి “పట్టుకుంటారు. పదకొండో వ్యక్తి చెక్క 

న్ ర౭|ధానికి కట్టన తాటిని పట్టుకొని గరిడి మధ్యలో కూర్చుంటాడు. ఈ 

సే సమయాన చెట్టుకొమ్మకు కట్టిన చెక్కకు ఆటూయిటూ 

కుండా ఉంటుంది. ఒకటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది మొదలె న బేసి 

Gr (x 
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స్థానాలను రాముహ్హ; రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పది మొదలైన సరి స్థానా 

లను లక్ష్మణులూ ఆకమిస్తారు. ఈ కోపులో జట్టూ ఎప్పుడూ ఒకే వలయంగా 

చట నిల్చుంటుంది. కాబట్టి ఒకటో స్థానం ఆటగానికి పదో స్థానం ఆటగాడు ఎడమ 

పక్క a రెండో స్థానం ఆటగాడు కుడిపక్కన ఉంటారు. ఆటగాళ్టంతా క|రతో 

పొటు తాటిని కూడా ఎడమ చేతితో పట్టుకుంటారు. కుడిచేతిలో కర మ్మాతమే 

ఉంటుంది, పార్టన పాట కాగానే gm ఇ ట్తయ్యకు, ఇ ట్లయ్యకు, ఇ_టుయ్యకు 

తాడమి* అడే ఎత్తుగడ మాటతో ఆట మొదలుపెడతారు. 1-10, 9-8, 7-6, 

-4, 9.2 స్థానాల ఆటగాళ్ట పుల్లలు గలుపుతారు. ఇది ఒకటో దెబ్బ తర్వాత 

1, 10.9, 8.7, 6-5, 4-39 స్థానాల ఆట గాళ్ళు పుల్లలు గలుపుతారు. అంటే 

నం రాముడు రెందో స్థానం లక్ష్మణునితో రెండో దెబ్బకొట్టి కుడిచేతి 
మీకు గాను లోపరలిగాను తన కుడిపక్క-కు పయనిస్తూ రెండో స్టానా” ల దాటి 

వానో స్థానం చేరుతాడు, తర్వాత కొంచెం కుడివె పుకు జరిగి మూడో దెబ్బ 
నాళ్లో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, మరలా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి 
నాల్లో చెబ్బ రం. కో స్థానం ంలోగి లక్ష్మ ణునితోనూ, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి 

వక్క_కు జరిగి వదోచె దెబ్బ నాల్లో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ గొట్టి కుడి 

పక్క_కే పయనిస్తూ నాల్లో స్థానం దాటి ఐదో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత 
కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఆరో దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను, 
మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి వీడో దెబ్బ నాల్లో స్థానంలో చేరిన 
ల శ్రయితోను, తర్వాత మరలా కుగిపక్క_కు జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ ఆరో 
దానంతో. చేరిన లక్ష్మణు9తోను గొట్టి కుడి పక్కనే పయనిస్తూ ఆరో 
స్థానం డొటి ఎదో గానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక-కు 
జరిగి త తొమ్మిదో దె దెబ్బ "ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, ' మరలా 
ఇడమ పక్కకు జరిగి . గదోదెబ్బ ఆరోస్థానంలో చేరిన లక్ష్య ణునితోనూూ, తర్వాత 
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మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పదకొండో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన 

లక్ష్మణునితోనూ గొట్టి కుడి పక్క_కే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానం దాటి తొమ్మిదో 
స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పన్నెండో దెబ్బ 

పదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, మరలా ఎడమపక్కకు జరిగి పదమూడో 
దెబ్బ ఎనిమిదో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు 

జరిగి పద్దానుగో దెబ్బ పదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోను గొట్టి కుడి పక్కకే 
పయనిస్తూ పదో స్థానం దాటి తన స్థానమైన ఒకటో స్థానానికి చేరుతాడు, అచ్చట 
నుంచి అప్పటి వరకు తాను తిరిగి వచ్చిన స్థానాల గుండా తిరుగు పయనం 

సాగిస్తాడు. అంటే కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పదిహేనో దెబ్బ రెండో స్థానం 

లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదహారో దెబ్బ 

పదో స్థానం లక్ష్మ ణునితోనూ గొట్టి, ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ పదో స్థానం 

దాటి తొమ్మిదో స్థానానికి చేరుతాడు, తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 
పదిహేడో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోను, మరలా కొంచెం 

కుడి పక్కకు జరిగి పద్దెనిమిదో దెబ్బ పదో స్థానం లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత 

మరలా కొంచెం ఎడమ పక గాకు జరిగి పందొమ్మిదో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో 

చేరిన లక్మణునితోనూ గొట్టి ఎడమ పక్కకే పయనిస్తూ ఎనిమిదో స్థానం దాటి 
ఏడో స్థానానికి చేరుతాడు తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యో 

దెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, మరలా కొంచెం కుడిసక్కకు జరిగి 

_ఇరవయ్యొకటో దెబ్బ ఎనిమిదో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణునితోనూ, తర్వాత మరలా 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై రెండోదెబ్బ ఆరో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణుని 

తోనూ గొట్టి ఎడమ పక్కశే పయనిస్తూ ఆకోస్థానం దాటి ఐదోస్థానం చేరుతాడు, 

తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఇరవై మూడో దెబ్బ నాల్గో స్థానంలో చేరిన 
లక్ష్మ ణునితోనూ, మరలాకొంచెం కుడిపక్కకుజరిగి ఇరవై నాల్గో దెబ్బ ఆరోస్థానంలో 

చేరిన లక్ష్మణునితోను, తర్వాత మరలకొంచెం ఎడమ పక్కకుజరిగి ఇర వై ఐదో 

"దెబ్బ నాల్గో స్థానంలోచేరిన లక్మణుఇతోను గొట్టి ఎడమ పక్క-కే పయనిస్తూ 
నాల్గోస్థానం దాటి మూడోస్టానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు 
జరిగి ఇరవై ఆరోదెబ్బ రెండోస్థానంలో చేరిన లక్ష్మ ణుఐతోనూ, మరలా కొంచెం 

కుడిపక్క_కు జరిగి ఇరవై ఏడోదెబ్బ నాల్గో స్థానంలో చేరిన లక్ష్మణునితోనూ, 

తర్వాత మకలా కొంచెం ఎడమసక్క.స జరిగి ఇర్గవై ఎనిమిదో దెబ్బ రెండోస్థానం 



లక్ష్మణనితోను గొట్టి, ఎడమ పక్కకే పయనించి రెండోస్థానందాటి తన స్థాన 
మైన ఒకటో స్థానానికి చేరుతాడు. ఇళ్లే రాముళ్ళందరూ కుడి, ఎడమలకు - జరు 
గుతూ, పుల్లలు గొడుతూ మొదట కుడిపక్కకు పయనిస్తూ, సరిస్ధా నాలు దాటుతూ 

బేసిస్థానాలు చేరుతూ పద్దానుగో దెబ్బకొట్టి వారివారి స్థానాలుచేరి తర్వాత మరలా 

వారు పయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనంలో ఎడమపక్కకు పయనిస్తూ ఇరవై 
| ఎనిమిదోదెబ్బకొట్టి వారివారిస్థానాలు చేరుతారు. అంటే మూడోస్థానం రాముడు కుడి 

పక్కకు పయనిస్తూ ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది, ఓకటోస్థానాలగుండా తన స్థానంచేరి 

తర్వాత ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ ఒకటి, తొమ్మిది, ఏడు, ఐదు స్థానాలగుండా 

తన స్థానం చేరుతాడు. ఐదోస్థానం రాముడు మొదట కుడి పక్కకు పయనిస్తూ 

ఏడు, తొమ్మిది, ఒకటి, మూడు స్థానాలగుండా తన స్థానం చేర, తర్వాత ఎడమ 

పక్కకు పయనిస్తూ మూడు, ఒకటి, తొమ్మిది, ఏడు స్థానాల గుండా తన స్థానం 

చేరుతాడు. ఏడోస్థానం రాముడు మొదట కుడివక్కకు పయనిస్తూ తొమ్మిది, టక టె, 
మూడు, ఐదు స్థొనాలగుండా తన స్థానంచేరి, తర్వాత ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ 

. ఐదు, మూడు, ఒకటి, తొమ్మిది నై సానాలగుండా ఏడ్రోస్థానం చేరుతాడు, తొమ్మిదో 
స్థానం రాముడు మొదట కుడిపక్క-కు పయనిస్తూ ఒకటి, మూడు,ఐదు, ఏడుస్థానాల 
గుండా తన స్థానంచేరి, తర్వాత ఏడు, ఐదు, మూడు, ఒకటి స్థానాలగుండా తన 
స్థానం చేరుతాడు. ఇట్లు రాముళ్లు మొదట అపసవ్యమార్గంలోను, తర్వాత సవ్య 

. మార్గంలోను పయనిస్తారు, 

ఆకే రెండోస్థానం లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ మూడో స్థానం రామునితో 
గొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక క్కు జరిగి రెండో దెబ్బ ఒకటో స్థానం రామునితోగొట్టి 
ఎడమ పక్క_శే పయనిస్తూ ఒకటో స్థానం దాటి పదో స్థానానికి చేరుతాడు. 

_ తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక క్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన 
రామునితోను, మరలా కొంచెం కుడిపక గాకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఒకటో స్థానంలో 
చేరిన రామునితోనూ, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ 
తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి ఎడమ పక్కనే పయనిస్తూ 
తొమ్మిదో నె సొన- దాటి ఎనిమిదో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి ఆరోదెబ్బ ఏడో స్థానంలో చే3న రామునితోను, మరలా కొంచెం 
కుడిపక్కకు జరిగి ఏడోదెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత 
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మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన 

రామునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్కనే పయనిస్తూ, ఏడో స్థానం దాటి ఆరో స్థానానికి 

చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ ఐదో 

స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా కొండెం కుడిపక్కకు జరిగి పదో దెబ్బ 
ఏడో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

జరిగి పదకొండో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, ఎడమ 

'వక్కనే పయనిస్తూ ఐదో స్థానం దాటి నాల్లో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పన్నెండో దెబ్బ మూడో స్థానంలో చేరిన రాముని 

తోను, మరలా కుడిపక్కకు జరిగి పదమూడో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో చేరిన రాముని 

తోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పద్దానుగో దెబ్బ మూడో 
స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, ఎడమ పక్క_కే పయనించి మూడో స్థానం 

దాటి తన స్థానమైన రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత తాను అప్పటి వరకు 

'వయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనం సాగిస్తాడు. అంటే తన స్థానం చేరిన 

తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదిహేనోదెబ్బ ఒకటో స్థానం రాముని 

తోను మరలా కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి పదహారో దెబ్బ మూడో స్థానం 

రామునితోను గొట్టి, కుడి పక్కకు పయనించి మూడో స్థానం దాటి నాల్లో స్థానానికి 

చేరుతాడు, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్క-కు జరిగి పదిహేడో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో 

చేరిన రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పద్దెనిమిదో దెబ్బ 

మూడో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక ,_కు 

జరిగి పందొమ్మిదో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, కుడిపక్క-కే 

పయనిస్తూ ఐదో స్థానం దాటి ఆరోస్థానం చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యో దెబ్బ ఏడ్లో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యొక కటో దెబ్బ ఐదో స్థానంలో చేరిన 

రామునితోను తర్వాత మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవై రెండో 
. దెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన రామునితోను గొట్టి, కుడి పక్కకే పయనిస్తూ 

ఏడో స్థానం దాటి ఎనిమిదో స్థానానికి చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్క-కు 

జరిగి ఇరవై మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్ట స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై నాల్గో దెబ్బ ఏడో స్థానంలో చేరిన రాముని 

తోను, తర్వాత మరలా కొంచెం కుడిపక కు జరిగి ఇరవై ఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో 
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స్థానంలో చేరిన రామునితోను కొట్టి కుడి పక్కకే సయనిస్తూ తొమ్మిదో స్థానం 
దాటి పదో స్థానం చేరుతాడు. తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవై ఆరో 

దెబ్బ ఒకటో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 
జరిగి, ఇరవై ఏడో దెబ్బ తొమ్మిదో స్థానంలో చేరిన రామునితోను, తర్వాత 

మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ ఒకటో స్థానంలో 
చేరిన రామునితోను గొట్టి, కుడి పక్కకే పయనించి ఒకటో స్థానం దాటి తన 
స్థానమైన రెండో స్థానానికి చేరుతాడు. ఇ ద్రై లక్ష్మ ణులందరూ కుడి, ఎడమ 

పక్కలకు జరుగుతూ, "పుల్లలు గొడుతూ, మొదట ఎడమ పక్కకు పయనిస్తూ 

బేసి స్థానాలు దాటుతూ, సరి స్థానాలు చేరుతూ పద్దానుగో దెబ్బ కొట్టి, వారి వారి 

స్థానాలు చేరి, తర్వాత మరలా వారు పయనించిన మార్గంలో తిరుగు పయనం 

చేస్తూ, కుడి పక్కకు పయనిస్తూ ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ కొట్టి వారి వారి స్థానాలు 

చేరుతారు. అంటే నాల్గో స్థానం లక్ష్మణుడు మొదట ఎడమ వై పుకు పయనిస్తూ 

- రెండు, పది, ఎనిమిది, ఆరు స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరి తర్వాత కుడి 

వైపుకు పయనిస్తూ ఆరు, ఎనిమిది, పది, రెండు స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరు 

తాడు, ఆరో, స్థానం లక్ష్మణుడు మొదట ఎడమ వైపుకు పయనిస్తూ నాల్లు, రెండు, 

- పది, ఎనిమిది స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరి, తర్వాత కుడి వైపుకు పయనిస్తూ 
- ఎనిమిది, పది, రెండు, నాల్లు స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరుతాడు. ఎనిమిదో 

స్థానం లక్ష్మణుడు మొదట ఎడమ వైపుకు పయనిస్తూ ఆరు, నాల్గు, రెండు, పది 

స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరి, తర్వాత కుడి వై పుకు పయనిస్తూ పది, రెండు, 

నాల్గు, ఆరు స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరుతాడు. పదో స్థానం లక్ష్మణుడు 

మొదట ఎడమ వైపుకు పయనిస్తూ ఎనిమిది, ఆరు, నాల్లు, రెండ్ము స్థానాల గుండా 

“తన స్థానం చేరి, తర్వాత కుడి వైపుకు పయనిస్తూ రెండు, నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది 

స్థానాల గుండా తన స్థానం చేరుతాడు. ఇట్లు లక్ష్మణులు మొదట సవ్యమార్గం 

లోను; తర్వాత ఆపసవ్య మార్గంలోను పయనిస్తారు. 

. ఇట్టు రాముళ్లు మొదట కుడి పక్కకు జరుగుతూ అపసవ్య మార్గంలోను, 

లక్ష్మణులు మొదట ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ సవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ 

పద్దానుగో దెబ్బ కొట్టి తమ తమ స్థానాలు చేరి తర్వాత రాముళ్ళు ఎడమ 
పక్కకు జరుగుతూ సవ్య మార్గంలోను, లక్ష్మణులు కుడి పక్కకు జరుగుతూ 
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అపసవ్య మార్గంలోను పయనిస్తూ ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ కొట్టి తమతమ స్థానాలు 

చేరుతారు. రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు తమ తమ స్థానాం నుంచి బయలుదేరింది 

మొదలు ఒక స్థానం దాటుతూ, ఒక స్థానంలో నిలుస్తూ పయనిస్తుంటారు. 

వీరంతా ఒక స్థానం దాటినపుడల్డా వీరి చేతులలోని తాళ్ళలో ఒక మెలిక పడుతుంది! 
మొత్తం పది మంది ఆటగాళ్ళు ఐదు స్థానాలలో మజిలీలు వేస్తారు. ఏీది తాళ్ళు 

ఒక్కొ. మజిలీకి ఒక్కొక్క మెలిక పడుతుంది. మొత్తం ఐదు మెలికలు పడ 

తాయి. ఈ మెలికనే ముడి అంటారు. పద్దానుగో దెబ్బకు అందరూ తమ తమ 

స్థానాలు చేరేటప్పటికి ఐదు మెలికలతో జడ పూ_ర్తిగా పడుతుంది. అచ్చటినుంచి 
తిరుగు పయనంలో జడను ఊడదీయడం జరుగుతుంది, ఈ తిరుగు పయనంలో 

జడను ఊడదీసేటప్పుడు ఆటను ఊసెత్తులో ఆడుతారు. ఇరవై ఎనిమిదో దెబ్బ 
కొట్టి రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు ఆంతా తమ తమ స్థానాలు చేరేటప్పటికి జడపూ ర్తిగా 

ఊడిపోతుంది. ఈ కోపులో ఎక్కువ చోట్ట “జడ నీకు యెవరేశారే” అనే 

పాటను పాడుతారు. 

తమిళనాడులో మన జడకోపునుబోలిన కోలాటపుకోపును'పిన్నల్ కోలాటం" 
అంటారు. ఈ పిన్నల్ కోలాటంలో నర్తకులు ఒకచేతిలో తాడుపట్టుకొని, రెండో 

చేతితో కోలాటపుక [రలు రెండూ పట్టుకుంటారు.మన జడకోపులో తాళ్టను చెక్కకు 
కట్టి చెక్కను చెట్టుకు కడతారు. కాని “పిన్నల్ కోలాటంలో రకారకాల రంగు 

దారాలను ఇంటికప్పుకు కడతారు. నర్తకులు లయాన్వితంగా జరుగుతూడఉంపే 

ఆ దారాలు చెరిసగం సొడవునుంచి జడగా అల్లుకుంటాయి. పిమ్మట ఈ ఆల్లకాన్ని 

అడుగులు వేస్తూనే ఊడదీసారు. మరల కొత్త నమూనాలు అల్లుతారు. పాటలు 

పాడుతూ పిన్నల్ కోలాటం వేస్తారు. ఈ పాటలకు ఒక పల్లవి, ఒక ఆనుపల్లవి, 

ఆనుచరణం ఉంటాయి. అయితే దక్షిణ భారతదేశంలో వేర్వేరు రకాల పిన్నల్ 

కోలాటాలు [పచారంలో ఉన్నాయి. 1 

సామాన్యంగా పల్లెటూళ్లలో కోటలాం నేరుస్తున్నా రగానే ముందు “జట్టునాయ 

కునికి జడకోపు వచ్చునా' అని అడుగుతారు. జడకోపు వచ్చినవాడే కోలాటం నేర్పు 

డానికి అర్హుడు అనేట్టుంటుంది వారి భావన. ఆంటే జడకోపు వచ్చిఉంటే - జట్టు 

168. భారతీయ జానపద నృత్యాలు, |ప. భా. 158, 159. 
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నాయకుని సామర్థ్యాన్ని ఊహిస్తారు. ఇది కోలాటంచూసే (పతి ఒక్కరి తీర్పు. 

కోలాటంలోని తక్కిన కోపులకం టే. జనులు జడకోపును చూడడానికి తండోప 

తండాలుగా వసారు. జడకోపును చూడడం ఒక ఉల్లాసం. కాని (పస్తుతం ఆట 
గాఫ్ట జడకోపువంటే కష్టమైన కోపుల జోలికి వెళ్లడం లేదు. ఏదో నాల్గు కోపులు 

నేర్చి,తిరుణాలకు ఆర్కెస్టా? తెప్పించుకొని జట్టునాయకుడు పాడుతుంటే కోలాటం 

వేయవంతో మొక్కుబడి చెల్లీంచుకుంటున్నారు. ఐనా అచ్చటచ్చట జడకోపువానన 

లేకపోలేదు. 

17. తె © కోప 

పేరుకు కోపులో ఆడే తీరుకు సంబంధం లేకపోయినప్పటికీ సేరు వింటా 

నికి ఇంపుగా ఉంది. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, "లక్ష్మ 
ఖులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్పలు గలపడంతో కోపు 

మొదలవుతుంది. ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 

కొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరి 
కొంచెం ఎదమపక్క_కు జరిగి మూడోదెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితోను, ఇ ర్త కొంచెం 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ నాల్లో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మ ణునితోను, ఐదో 
చెబ్బ ఐదో లక్ష్మణునితోను, ఆరో చెబ్బ ఆరో లక్ష్మణునితోను, ఏడో దెబ్బ ఏడో 
లక్ష్మణుని తోను, ఎనిమిదో దెబ్బ ఎశిమిదో లక్ష్యణుతోను, తొమ్మిదో దెబ్బ 
తొమ్మిదో లక్ష్మణుఏతోను, పదో దె్బె పదో లక్మణునతోను, పదకొండో దెబ్బ 
మరలా ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను పుల్ల గలుపుతాడు. ఇద్రై రాముడు తన ఎడమ 
పక్కకు కొంచెం కొంచెం జరుగుతూ వెలుపలి వలయంలో స్థిరంగా నిల్చున్న 
లక్ష్మణులకు ఎదురుగా వెళ్ళి పు్ణిగలుపుకూ, అపసవ్యమార్గంలో తిరుగుతూ ఆడు 
తుంటాడు. ఇటే రాముళ్ళంతా కొంచెం కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 
వెలుపలి వలయంలో స్థిరంగా నిబ్బున్న ల కుణులకు ఎదురుగా వెళ్ళి పుల్లగలుపుతూ 
ఆపసవ్య మార్గంలో పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో 
స్థిరంగా నిల్చుండి ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్ళతో, పుల్ణలు గలుపుతుంటారు. 

ఆందే ఓకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో చెబ్బ ఒకటో రాముఎతోను, రెండో దెబ్బ 
రెండో రామునితోను, మూడ్లో దెన్బ మూడో రామునికోను, నాల్గో దెబ్బ నాల్గో 
రామునికోను, ఐదో చెన్న ఐదో రాముఏతోను, ఆరో దెబ్బ ఆకో రామునితోను, 
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ఏడో దెబ్బ ఏడో రామునితోను, ఎనిమిదోదెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను, తొమ్మిదో 

దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, పదోదెబ్బ పదో రామునితోను, పదకొండో దెబ్బ 

మరలా ఒకటో రామునితోను కొడుతుంటాడు, లక్ష్మణులు అంతా ఇర స్థిరంగా 

నిల్చుండి ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు, దీనినే తెల్ల కోపు 

అంటారు, 



190 -« పల్నాటిసీమలో కోలాటం. : 

18. పెద్ద కత్తెర కోప్ప 

కోపు గతిని బట్టి ఏర్పడిందీ పేరు.!? పాట తెగగొట్టడం, రాముష్టు లోపలి 
వలయంగాను, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంగాను ఏర్పడడం, ఉద్దులు పుల్ణలు 

గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది, ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో 

లక్ష్మ ణుఏతో గొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ 

ణునితో కొట్టి, మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మ 

ణునితో ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మణునితో కొట్ట, 

ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఏదోదెబ్బ ఐదో లక్ష్మణునితో కొట్టి, 
తర్వాత మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఆరోదెబ్బ ఆరో లక్ష్మణునితో కొట్టి, 
లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఆరో దెబ్బ వెలుపలి 

వలయంలో ఒకటో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి 

వలయానికి వచ్చిన ఒకటో రాముడు కొంచెం కొంచెంగా ఎడమ పక్కకు 
జరుగుతూ రెండోదెబ్బ ఐదో లక్ష్మణునితోను, మూడో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మణుని 

తోను, నాల్గో దెబ్బ మూడో లక్ష్మ ణునితోను, ఐదో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితోను, 

ఆరో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో లక్ష్మణునితోనుగొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి 
మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇ గే రాముళ్శందరి చలనం ఉంటుంది. 

అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో 

రాముడు ఏడో లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడో రామడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, నాల్గో 

రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణునివద్ద, ఐదో రాముడు పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఆరో 

రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడో రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో 
రాముడు మూడో లక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు నాల్గో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదో 

రాముడు ఐదో లక్ష్మ ణునివద్ద మారుతారు. తర్వాత వెలుపలి వలయం నుంచి 

మరలా లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమతమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు. 
రాముళ్ళంతా మొదట అపసవ్యమార్గంలోను, తర్వాత సవ్య మార్గంలోను పయ 

నిస్తారు. అక్ష లక్ష్మ ణులు గూడ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఆంటే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో పుల్లగొట్టి కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ 

17. చూ. చిన్న కత్తెర కోపు. 
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18 
గ్రాకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ 

గాకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో గొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ 

గాకు జరిగి ఐదో దెబ్బ ఏడో రామునితోగొట్టి, తర్వాత మరికొంచెం ఎడమ 
గ్రాకు జరిగి ఆరోదెబ్బ ఆరో రామునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి 

వలయానికి వసాడు. లోపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో లక్ష్మణునకు ఈ ఆరో 

దెబ్బ ఒకటో చెబ్బగా పరిగణంచబడుతుంది, తర్వాత లోపలి వలయంలో చేరిన 

ఒకటో లక్ష్మణుడు కొంచెం కొంచెంగా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ రెండో దబ్బు, 
ఏడో రామునితోను, మూడో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను, నాల్గో దెబ్బ తొమ్మిదో 

OR 
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రామునితోను, ఐదో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఆరో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన 

ఒకటో రామునితో నుగ్గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి 

వస్తాడు. ఇట్లే లక్ష్మణులంతా తమతమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ వలయాలు 
మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంసే వెలుపలి వలయం నుంచి" లోపలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు "ఏడో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు ఎని 

మిదో రాముని వద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు 
పదో రామ నివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునివద్ద, ఏడ్లో లక్ష్మణుడు 

రెండో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, తొమ్మిదో 

లక్ష్మణుడు నాల్గో రామునివద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఐదో రామునివద్ద మారుతారు. 

"లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమతమ 
ఉద్దికొళ్ళవద్ద ఆరో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు. లక్ష్మణులంతా మొదట సవ్య 

మార్గంలోను, తర్వాత ఆపసవ్య మార్షంలోను పయనిస్తారు. - 

ఇట్లు రాముష్ణ, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు 

జరుగుతూ సవ్యమార్షంలోను, లోపలి వలయంలో ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

ఆపసవ్యమార్షంలోను పయనిస్తూ, ఎదురుగా వచ్చిన ఆటగాళ్ళతో కర్రలు 

కలుపుతూ, ఆరోడెబ్బకొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఊసెత్తులో 

ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే పెద్దక తెర కోపు అంటారు. 

19. పెద్ద చెలియ కోపు 

కోలాటం అనేది లాస్య నృత్యం. కోలాటంలో శృంగార పరంగా అభి 

నయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి చెలియ (స్రీ) పేరు మీదుగ ఈ కోపు పేరు 
తగి ఉంచి. పాట తెగగొట్టడం, రాముళ్లు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి 

వలయానిక రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. ఒకటో 

రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి 

రెండోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో 
గెన్బి మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్లో 

దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత తన తలపై కరలు ఒకదానిని మరొక 

దానితో కొట్టుకుంటాడు. అంటే కుడిచేతిక[రతో ఎడమచెతిక ర నొకసారి, తర్వాత 



ఎడమచేతి కర్రతో కుడిచేతి కర్ర నొకసారి కొట్టుకొని ఐదో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ 

ణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. అయితే ఈ ఐదో దెబ్బ వెలుపలి. 

వలయంలో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడదు. తర్వాత వెలుపలి 

వలయంలోని రాముడు కొంచెం కుడి పక్క-కు జరిగి ఒకటో దెబ్బ మూడో 

లక్ష్మ ణునితోను, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రండో దెబ్బ రెండో 

లక్ష్మణునితోను, మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి; మరలా కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్గో 

చెబ్బ రెండో "లక్ష్మణునితో ' గొట్టి, తర్వాత తన తలపై ఓక చేతిక్కరతో - మకోక 

చేతికరను. కొట్టుకుంటాడు. అంటే మొదట కుడిచేతి కర్రతో ఎడమచేతి కర పె, 
PK.18. 
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తర్వాత ఎడమచేతి క్టరతో కుడిచేతి కరవై కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఐదో 
దెబ్బ మరలా రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయా 

నికి వస్తాడు. ఇగ్త రాముళ్లందరి చలనం ఉంటుంది. అంటే రెండో రాముడు 

మూడో లక్ష్మణుని వద్ద, మూడో రాముడు నాల్గో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు 

ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఆరో లక్ష్మణునివద్ద, ఆరో రాముడు ఏడో 

లక్ష్మణునివద్ద, ఏడో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణునివద్ద, ఎనిమిదో రాముడు 
తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదో 

రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణుఏవద్ద లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి, 

వెల్లుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి ఐదో దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత మారు 

తుంటారు. 

అశ్హై ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ తొమ్మిదోరామునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడి 
పక్కకు జరిగి నాలుగో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి తర్వాత తన తలపె తన 
క|రలను ఒకదానిని మరొకదానితో కొట్టుకొంటాడు. తర్వాత ఐదో దెబ్బ పదో 

రామునితోగొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. తర్వాత 
లోపలి వలయంలో కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి ఒకటో దెబ్బ తొమ్మిదో రాముని 
తోను, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితోను, మరికొంచెం 

ఎడమపక్క-కు జరిగి మూడో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటోరామునితోను, తర్వాత 
కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ పదో రామునితోను గొడతాడు. తర్వాత 

తన తలపై తన కుడిచేతి కరతో ఎడమచేతి క[రపెన, తర్వాత ఎడమచేతి 

క[రతో కుడిచేతి కర పెన తనకు తానే కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఐదో దెబ్బ 

వదో రామునితో గొట్టి వెలుపలి వలయంనుండి లోపలివలయానికి వస్తాడు. ఇళ్లే 
అక్ష్మణులందరి చలనం ఉంటుంది, అంటే కుడి, ఎడమలకు జరుగుతూ ఎదురుగా 

వచ్చిన రాముళ్ళతో పుల్లలు గొడుతూ ఐదో దెబ్బకొట్టి రెండో లక్ష్మణుడు ఒకటో 

రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద, నాల్లో లక్ష్మణుడు మూడో 

రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు నాల్లో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు ఐదో 

రామునివద్ద, ఏడ్లో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఏడ్లో 
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రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్యణుడు-. ఎనిమిదో రామునివద్ద, పదో లక్ష్మణుడు 
తొమ్మిదో రామునివద్ద వలయాలు మారుతుంటారు. -నాల్లోదెబ్బ కొట్టిన తర్వాత 
ఎవరితలపె వారే వారి' కుడిచేతి కరతో ఎడమచేతి క్మరపైన, ఎడమచేతికరతో 
కుడిచేతి కర పెన కొట్టుకుంటారు. ఊసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే 
పెద్ద చేలియ కోపు అంటారు. 

20. పొడమల్లై కోప 

మల్లె అనేవి ఒక పూల తీగె. ఇందులో చాల రకాలున్నాయి. వాద్లో 

'పొడమళ్లె పేరుతో వెలసింది పొడమల్లై కోపు. పాట. తెగగొట్టడం, రాముళ్ళందరూ 
| లోపలి వలయానికి రావడ౫. లక్ష్మ్యణులందరూ వెలుపలి వలయానికి రావడం, 

'ఉద్దులు ఫుల్ణలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. ఒక టోరాముడు ఒకటోచెబ్బ 

ఒకటో, లక్ష్మణునితో ఒకచేతి కర్రతో (కుడిచేతి క[రతో) గొట్టి కొంచెం ఎడమ 

సకాకు: జరిగి రెండోదెబ్బ రెండోలక్మణు౨తో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమపక్క-కు 
జరిగి  మూక్షోదెబ్బ మూడోలక్ష్మ ణునితోగొ ట్టి, మరలా కుడిపక్కకు కొంచెం జరిగి 

నాల్గోదెబ్బ రెంఢో లక్మణుగతో గొట్టి, మరికొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి ఐదో దెబ్బ 
ఒకటో లక్ష్మణుని తో. గొదతాడు తర్వాత ఒకటో లక్ష్మ ణునకు ఎదురుగా ఉండి 

కుడిచేదిలోని కళతో ఆకో బ్ర తన వెనుకగా రెండో రక్షుణునితో గొడతాడు. 

రెండో లక్ష్మణుడు రె=డో రామునకు. ఎదురుగా ఉండి తన వెనుకగా ఒకటో 

రామునితో పుల్లగొడతాడు. తర్వాత వడోదెబ్బ ఒకటోలక్ష్మ ణుుతోగొట్టి, కొంచెలి 

ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిమిచో డె్బె రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకా కొంచెం 

ఎడప పక్కకు జరిగె తొమ్మిదో దెన్బ ముడోలక్ష్మ ణునితో గొట్టి లోపలి వలయం 

ంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ తొమ్మిదో దెబ్బ వెలుపలి వలయంలో 
ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతు౨చి. వెలుపలి వలయంలో రాముడు కొంచెం 

ఎడ మవక్కకు జిగి రెండో చె దెబ్బ రెఎడో లక్ష్మణునితో గ్ గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ్ 

పక్కకు జరిగి మూడోచెబ్బ ఒకటో ఈ అక్ష్మ ౯౫' నితోగా వః కొంచెం కుడిపక్క-కుజరిగి 

నాల్లోదె దెబ్బ రెండో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, మరికొంచెం కుడిపక్క_కు జరిగి ఐదో దెబ్బ 

మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత మూడో లక్ష్మణునకు ఎకురుగా నిల్చుండి ఆరో 

దెబ్బ తనవెనుకగా కుడిచేతిలోని కర్రతో రెండోలక్ష్మ్యణునితో గొడతాడు. రెండ్లో 

లక్ష్మణుడు రెండో రామునకు ఎదురుగా ఉండి తన వెనకగా ఒకటో రామునితో పుల్ల 

రసి 
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20 
గలుపుతాడు. తర్వాక ఏడో దెబ్బ ఎమరుగా ఉన్న మూడో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిమిదోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో కొట్టి, ఇంకా 

కొంచెం ఎడమ [పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి 

వలయంనుంచి మరలా లోపలివలయానికి వస్తాడు.ఇ ప్రే రాముళ్లందరూ కుడి, ఎడమ 
లకు జరుగుతూ పక్కవారితో పులగొడుకూ, తొమ్మిదోదెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారు 

శుంటారు. అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వఐయానికి మారేటప్పుడు 

తొమ్మిదో దెబ్బకొట్టి రెండో రాముడు నాల్లో లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడోరాముడు ఐదో 
లక్ష్మ ణు9వద్ద, నాల్లోరాముడు ఆకో లక్ష్మణునివద్ద, ఐదోరాముడు ఏడో లక్ష్మణుని 

వద్ద, ఆకోరాముడు ఎ౨ిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడోరాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని 
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వద్ద, ఎనిమిదోరాముడు పదోలక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదోరాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని 
వద్ద, పదోరాముడు రెండోలక్ష్మ ణునివద్ద మారుతారు. అప వెలుపలి వలయంనుంచి 

మరలా లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తొమ్మి దోదెబ్బ కొట్టి తమతమ ఉద్దికాళ్ల 
వద్ద మారుతారు. 

అక్ష ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమపక్క-కు జరిగి రెండొ దెబ్బ పదోరామునితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడమపక్కకు 
జరిగి వూడోదెబ్బ తొమ్మిదోరామునితోగొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి 
నాల్గోదెబ్బ పదోరామునితోగొట్టి, ఇంకొంచెం కుడిపక్క కు జరిగి ఐదోదెబ్బ ఒకటో 
రామునితోగొట్టి, తర్వాత ఒకటో రామునకు ఎదురుగా ఉండీ తనకుడిచేతి కరతో 

తన వెనుకగా పదోరామునితో ఆరోదెబ్బ కొడతాడు. అపుడు పదో రాముడు పదో 

లక్ష్మ ణునకు ఎదురుగా నిలబడి తన వెనుకగా ఒకటో లక్ష్మ ణునితో పుల్ల గలుషపు 

తాడు. తర్వాత ఏడోదెబ్బ ఒకటోరామునితోగొట్టి, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 
ఎనిమిదో దెబ్బ పదోరామునితోగొట్టి, ఇంకాకొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి తొమ్మిదో 
దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 
వసాడు. ఈ తొమ్మిదోదెబ్బ లోపలి వలయంలో ఒకటోచెబ్బగా పరిగణించబడు 

తుంది. తర్వాత లోపలి వలయంలో లక్ష్మణుడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

రెండోదెబ్బ వెలుపలి వలయంలో తనకు ఎదురుగా వచ్చిన పదో రామునితో గొట్టి, 
ఇంకొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, తర్వాత 
కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి నాల్గోదెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరికొంచెం కుడి 
పక్కకు జరిగి ఐదోదెబ్బ తొమ్మిదోరామునితో గొడతాడు. తొమ్మిదో రామునకు 
ఎదురుగా నిల్చుండి కుడిచేతిలోని కరతో తనవెనుకగా ఆరోదెబ్బ పదోరామునితో . 

గొడతాడు. తర్వాత తొమ్మి దోరామునితో ఏడోచెబ్బకొట్టి, కొంచెం ఎడమపక్కకు 
జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ పదోరామునితో కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 
తొమ్మి దోదెబ్బ ఒకటోరామునితో గొట్టి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇస్తే లక్ష్మ 
ణులంతా ఎడమ, కుడిపక్కలకు జరుగుతూ, పుల్లలు గలుపుతూ తొమ్మిదో దెబ్బ 

కొట్టి వలయాలు మారుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వల 

యానికి మారేటప్పుడు తొమ్మిదోదెబ్బ కొట్టి రెండో లక్ష్మణుడు పదోరాముని వద్ద, 

మూడోలక్ష్మ ణుడు ఒకటోరామునివద్ద, నాలోలక్ష్మ ణుడు రెండోరామునివద్ద, ఐదో 
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లక్ష్మణుడు మూడోరాముని వద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్లోరాముని వద్ద, ఏడోలక్ష్మ 

ణుడు ఐదోరామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మ 
ణుడు ఏగోరామునివద్ద, పదోలక్ష్మణుడు ఎనిమిదోరామునివద్ద మారులద అప్పే 
లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ 
ఊద్దికాళ్లవద్ద తొమ్మిదో దెబ్బ కొట్టి మారుతారు 

ఇట్లు రాముళ్సు, లక్ష్మణులు తమ తమ ఎడమ, కుడి పక్కలకు జరుగుతూ 

ఎదురుగా వచ్చిన ఆటగాళ్లతో పుల్లలు గొడుతూ, ఆకోదెబ్బ కుడిచేతిలోని క్మర తో 

తమవెనుకగా పక్కవారితో కొడుతూ, తొమ్మి దోదెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ 
ఆడుతుంటారు. ఈ కోపులో ఆటగాళ్లంతా కుడి చేతిలోని కర్రతో మ్మాతమే ఆడు 

తారు. ఎడమచేతిలోని కర ఊరకే ఉంటుంది; చేయి దించే ఉంచుతారు. ఊసెత్తులో 

ఆట వేగాని ర్న పెంచుతారు, దీనినే పొడమల్లై కోపు అంటారు, 

21. పొర్లు కోపు 

పొర్దు అనే పదానికి పొర్లడం అనే అర్థం ఉంది. ఆంటే పొప్ట కోపులో 
అటు ఇటు జరుగుతూ ఉండే విధానం పొ ర్థినల్లుంటుంది కాఎట్టి 'పొర్టు కోపు” 

అన్న పేరును సమర్థించవచ్చు. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయా 

నికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో 

కోపు మొదలవుతుంది. లోపలి వలయంలోని రాముకు మాత్రమే ,చలిస్తూ 
ఉంటారు. వెలుపలి వలయంలోని లక్ష్మణులు స్థిరంగా ఉండి తమకు ఎదురుగా 
వచ్చిన రాముళ్ళకు పుల్లలు అందిస్తుంటారు. ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ 

ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ 
మూడో లక్ష్మణునితో రాట, తర్వాత కొంచెం వెనుకకు (అ టె వలయం మధ్యకు), 

అడుగువేసి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి కుడిచేతి మీదుగా తన చుట్టు తానే తిరిగి 
తర్వాత నాల్గో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణుఐతో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం. 

ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితోకొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి ఆరో దెబ్బ నాల్లో లక్ష్మ ణుఏితో గొట్టి, మరలా ఒకడుగు వెనుకకు 

వేసి కుడిచేతిమీదుగా తన చుట్టూ తానే తిరిగి, కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి వీడో 
దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, "మరలా ఎడమ పక్కకు జరిగి ఎనిమిదో దెబ్బ 
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నాల్గో లక్ష్మణునితోగొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి తొమ్మిదో దెబ్బ. 

ఐదో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత ఒకడుగు వెనుకకు వేసి, తన కుడిచేతి. 

మీదుగ తన చుట్టు తానే తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పదోదెబ్బ నాల్గో 
లక్ష్మ ణునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదకొండో దెబ్బ ఐదో 

లక్ష్మణునితోను, పన్నెండో దెబ్బ ఆరో లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి, తర్వాత మరలా 

ఒకడుగు వెనుకకు వేసి కుడిచేతి మీదుగా తన చుట్టు తానే తిరిగి కుడివైపు 

కొంచెం జరిగి పదమూడో దెబ్బ ఐదో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా 
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కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి వదునాల్లో దెబ్బ ఆరో లక్ష్మ ణుఏతో గొట్టి, 

ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదిహేనో దెబ్బ ఏడో లక్ష్మణునితో గొడ 

తాడు. తర్వాత మరలా ఒకడుగు వెనక్కివేసి తన కుడి చేతి మీదుగ తనచుట్టు 

తానే తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పదహారో దెబ్బ ఆరో లక్ష్మణునితో 
గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పదిహేడో దెబ్బ ఏడో 
అక్కణునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పద్దెనిమిదో దెబ్బ ఎనిమిదో 

లక్ష్మ ణునితోను గొడతాడు. తర్వాత మరలా ఒకడుగు వెనక్కి_వేసి తన కుడి 

చేతి మీదుగ తన చుట్టు తానే తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి పందొమ్మిదో 
దెబ్బ ఎడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవయ్యో 

దెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇర బె 

ఒకటో దెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మణునితో గొడతాడు. తర్వాత మరలా ఒకడుగు 

వెనక్కి_వేసి తన కుడి చేతి మీదుగ తన చుట్టు తానే తిరిగి కొంచెం కుడిపక్క-కు 

జరిగి ఇరవై రెండో దెబ్బ ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి ఇరవైమూడో దెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మణునితోను, ఇంకొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై నాల్గో చెబ్బ పదో లక్ష్మ ణునితోను గొడతాడు. 

తర్వాత మరలా ఒకడుగు వెనక్కి_వేసి తన కుడిచేతి మీదుగ తన చుట్టు తానే 

తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవై ఐదో దెబ్బ తొమ్మిదో లక్ష్మ బునితోను, 

తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై ఆరో దెబ్బ పదో లక్షుణునితోను, 

ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై ఏడ్లో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితో 

గొడతాడు. తర్వాత మరలా ఒకడుగు వెనక్కివేసి తన కుడిచేతి మీదుగ తన 

చుట్టు తానే తిరిగి కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి ఇరవైఎనిమిదో దెబ్బ పదో 

లక్మణునితోగొట్టి, తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ఇరవై తొమ్మిదో 
దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణుసితోను, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి ముప్పయ్యో 

దెబ్బ రెండో లక్ష్మణుసికోను గొడతాడు. ఇట్లు ఒక వలయంచుట్టూ తిరిగి తన 

ఉద్దికొని వద్దకు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై ఎనిమిది దెబ్బలు కొడతాడు. ఇట్లు అవ 

సవ్య మార్గ ంలో తిరుగుతూ, ఎడమ పక్కలకు జరుగుతూ వెలుపలి వలయంలో 

స్థిర ౦గా నిల్చున్న లక్ష్మణునకు ఎదురుగా వెళ్ళి పుల్లలు గలుపుతూ కుడివై పుకు 

జరిగేముందు తన కుడిచేతి మీదుగ తనచుట్టు తానే తిరుగుతూ, కుడికి జరిగి అచ్చటి 
లక్ష్మ ణునితో పుల గలుపుతూ మరలా ఎడమకు జరుగుతూ ఆడుతుంటాడు. ' 
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రాముశ్శందరి చలనం ఇ తమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మూడు దెబ్బలు 

కొట్టిన తర్వాత తమచుట్టు తామే తమ కుడిచేతి మీదుగ “తిరుగుతూ, కొంచెం 
కుడికి జరిగి ఒక దెబ్బ కొడుతూ, ఆచటి నుంచి మరలా మూడు అడుగులు 

ముందుకు (ఎడమ పక్కకు ) వేస్తూ, మూడు దెబ్బలు కొడుతూ, ఆపసవ్యమార్గంలో 

పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. లక్ష్మణులు మాతం కదలకుండా స్థిరంగా డిండి 

తమకు ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్ళకు క్మరలు అందిస్తుంటారు. ఊసెత్తులో ఆట 
వేగాన్ని "పెంచుతారు. దీనినే పొర్లు కోపు అంటారు. 

నిని, (పౌర్థన కోపు 

దీనికే ఎదురు చకం కోపు, గణపతి కోపు అనే పేరు ఊన్నాయి. కోలా 

టంలో ఆట మొదలు పెళ్లై ముందు (పార్థ న ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రార్థన చేసే 

కోపును- ప్రార్దన కోపు అంటారు. సామాన్యంగా ఇష్టదేవతాస్తుతిలో ఎక్కువగా 

వినాయకుజ్ణే కొలుస్తారు." పనికి విఘ్నం కలుగకుండా వినాయకుని కొలవడం 

ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది... కోలాటంలో మొట్టమొదట వేసే ఈ కోపులో ఎక్కువ 

మంది జట్టునోయకులు “పరమపద గోవింద మాధవ పద్మనాభ జనార్దనా” అనే 
పాటను పాడతారు. కొందరు “శరణూ శరణూ వె కుంఠనాయకా” అనే పాటను; 

కొందరు “శివశివ మూర్తిని గణనాదా”, “నమోనమో నటరాజ” అనే పాటలను; 

మరికొందరు “ఏ గజారాజవదనం భజే” ఆనే పాటను; ఇంకొందరు తెలుగునాట 

నాటకారంభంలో పాడే “పారా బహ్మ పారామేశా' అనే పాటను; మరికొందరు 

గురుభక్తి పదర్శిస్తు “శ్రీగురుపదములు మదిలోనెప్పుడు చింతన జేయుము 
రోరన్నా "అనే పాటనూ పాడుతుంటారు, జట్టునాయకుడు పీక ఊాద గానే ఆట గాళ్లంతా 

ముందు వలయంగా ఏర్పడతారు. ముందుగా వలయంలో వారివారి స్థానాల్ని స్థానాల 

మధ్య సుమారు రెండడుగుల దూరాన్ని చూసుకుని నిల్చుంటారు. బేసి స్టానాల్లో 

రాముళ్ళు, సరిస్థానాల్లో లక్ష్మణులు చేరుతారు. తర్వాత జట్టునాయకుడు మరొకమారు 

పేక ఊదగానే జట్టులోని ఆటగాళ్ళంతా ఇద్దరిద్దరు చొప్పున ఆభిముఖ భంగిమలో నిల 

బడతారు. అంటే బేసిస్టానంలోని ఆటగానికి అభిముఖంగా సరిస్థానంలోని ఆటగాడు 

విల్చుంటాడు. బేసి స్థానాల్లో ఉన్న రాముళ్ళంతా తమతమ రెండుక|[రలను కలిషి 



202 ' పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

ది2 

ముందువై పుకు చాపి ఒక కొన కిందకి జార్చి ఉంచిన కుడిచేతితో పట్టుకుంటారు. 

ఎదురుగా నిల్చున్న సరిస్థానాల్లోని లక్ష్మణులు రాముళ్ళ వలెనే వారి ఎడమచేతులతో 
రాముళ్ల కర్రల రెండోకొన పట్టుకుంటారు. లక్ష్మణులు వారి కరలు రెండూ 

కలిపి కుడిచేతితో పట్టుకుంటారు. రాముళ్లు, లక్ష్మణులు కలిపి పట్టుకున్న రాముళ్ల 

క|రల మీద లక్ష్మణులు వారి కుడిచేతిలో పట్టుకున్న వారి క[రలతో తాళొని 

కనుకూలంగా కొడుతుంటారు. జట్టు నాయకుడు చెప్పే పాటను ఆటగాళ్లంతా 

పాడతారు. ఇట్టా (పార్గన పాటను పూర్తిగా పాడిన తర్వాత జట్టు నాయకుడు 

“ఇ బ్రయ్యకు తద్ధిమి త్త” అని సంజ్ఞ ఇస్తాడు. దీనినే పాట విరవడం అంటారు. 

పాట విరవడంతో టే (పార్థన కోపు అయిపోతుంది, తర్వాత ఆటను మరొక 

కోపుతో మొదలు పెడతారు 
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నిల. బజారు కోపు 

బజారుకోపు చదరంగం కోపును పోలిఉంటుంది. దానివలె కష్టమెంది 

కూడా. ఇది దసరా కోలాటం, జజారు కోలాటం మొదలయిన వాటిలో వేస్తారు 

ఇందులోకూడ రామలక్ష్మణులని పేద్ద ఉంటాయి. ఆటకు ముప్పెమందిని తీసు 

కుంటే పాట తెగగోట్టగనే ముప్పైమంది వలయానికి పదిమంది చొప్పున మూడు 
వలయాలుగా ఏర్పుడతారు. అయితే ఇందులో రాముడు, లక్ష్మణుడు ఉద్దికాళు 

కాదు. ఇవి గుర్తుకోసం పెట్టుకున్న పేర్లు మూడు వలయాల్లోను బేసి స్థానాలై.న 
_ కటి, మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది స్థానాల్లో రాముష్ట, సరిస్థానాలై న రెండు, 

నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిది, పది స్థానాల్లో లక్ష్మణులు చేరుతారు. చదరంగంకోపులో 

నాల్లు వలయాల్లో పదారు స్థానాలు తిరుగుతారు.. బజారుకోపులో మూడు వలయాలే 

ఉంటాయి కాబట్టి తొమ్మిది స్థానాలే తిరుగుతారు. తొమ్మిది స్థానాలదాకా వెళ్ళి 

మరలా అదే మార్గంలో వెనుదిరిగి పయనించి స్వస్థానం చేరుతారు. 

ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు రెండో వలయం ఒకటో రామునితో. 

పుల్ణగలుపుతాడు. అపుడు మూడో వలయం ఒకటో రాముడు మూడో వలయం 

పదో లక్ష్మణునితో పుల్లగలుపుతాడు. తర్వాత ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు 

రెండో వలయం ఒకటో స్థానానికి చేరుతాడు. అప్పటికి రెండో వలయం ఒకటో. 

రాముడు మూడో వలయం చేరుతాడు. మూడో వలయం ఒకటో రాముడు సవ్య 

మార్గంలో పయనించి మూడో వలయంలో పడో స్థానానికి చేరుతాడు. రెండో వల 

యానికి చేరిన ఒకటో వలయం ఒకటో రాముడు మూడో వలయం ఒకటో స్థానానికి 

చేరిన రెండో వలయం ఒకటో రామునితో పుల్లగలిపి మూడో వలయాన్ని చేరుతాడు. 

తర్వాత సవ్యమార్గంలో పయనించి మూడో వలయం పదో స్థానానికి చేరుతోడు, & 

ఆచటినుంచి. ఒక్కొ_క్క_ స్థానాన్ని దాటుతూ రెండు, ఒకటి వలయాల పదోస్థోనోల 

గుండా పయనించి ఒకటో వలయం తొమ్మిదో స్థానానికి చేరుతాడు. ఆచటినుంచి 
కెండో వలయంలోసి తొమ్మి దోస్థా నంగుండా పయనించి మూడోవేలయం తొమ్మిదో 

స్థానం చేరుతాడు. అచటినుంచి వెనుకకు తిరిగి అదే మార్గంలో పయనించి తన 
స్థానం చేరుతాడు. అంటే మూడోవలయం తొమ్మి దోస్థానంనుంచి రెండు, ఒకటి 

వలయాలలో తొమ్మిదో గ సానాలగుండా పయనించి, అచటినుంచి అప సవ్యమార్గంలో 

చరిస్తూ ఒకటో వలయం. _పదోస్థానానక చేరుతాడు. అచటినుంచి రెండు, మూడు 
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వ అయాలలో పదోస్థానాలగుండా పయనించి మూడో వలయం ఒక “టోస్టానం చేరు 

తాడు. ఆచటినుంచి “రెండో వలయం ఒకటో స్థానం గుండా తన స్థానం చేరుతాడు. 

అప్పటికి తొమ్మిది స్థానాలదాకావె వెళ్ళి తిరిగివసాడు. ఇగ్రై ఒకటో వలయం, 

రెండో వలయం, మూడో వలయాలలోని బేసిస్థానాలై. న ఒకటి, మూడు,ఐదు, ఏడు, 
తొమ్మిది స్థ స్థానాలలోని రాముస్ట (బేసి. స్థానాలలోనీవాళ ఇంతా రాముశ్తే ) మొదట 
సేవ్యమార్గరి లో పయనిస్తూ వరుసగా తొమ్మి దోస్థానందాకాలేర తిరిగి అదేమార్గంలో 
ఆంటే అపస వ్యమార్గంలో పయనించి తమతమ స్థానాలు చేరుతారు (ప్రతీచోట 
ఈ పయనంలో ఎదురుగా వచ్చిన ఆటగాళ్ళతో ప్ర పుల్లలు గలుపుతారు. ఈ కోపులో 

ఉడ్డులుగా ఏర్పడడం కన్పించదు. 



వల్నాటిసీనులో కోలాటం రకాలు ః కోపులు ఏ05 

అశ్రు ఒకటో వలయంలో రెండో స్థానంలో ఉన్న లక్ష్మణుడు రెండు, 

మూడు వలయాల రెండో స్థానాలు దాటి అపసవ్య మార్గంలో పయనించి మూడో 

వలయం మూడో స్థా నానికి చేరుతాడు. ఆచ్చటినుంచి రెండు, ఒకటి వలయాలలో 

మూడో స్టానాలగుండా పయనించి ఒకటో వలయం నాలో స్టా గె స్థానం చే5, రెండో 

వలయం 'నాల్లో స్థానం గుండా పయనించి మూడో వలయం నాల్లో సై సానానికి చేరు 

తాడు. అచ్చటినుంచి వెనుకకు తిరిగి, తన స్థానానికి చేరుతాడు. అం ఏంటే మూడో 

వలయం నాల్గో స్థానం నుంచి రెండు, ఒకటి వలయాలలో నాల్గో స్థ నానాతగుండా 

పయనించి అచ్చటి నుంచి సవ్యమార్గంలో చరిస్తూ ఒకటో వలయం మూడో 
స్థానానికి చేరుతాడు. ఆచ్చడినుంచి రెండు, మూడు వలయాలలో ము=డో స్థానాల 

గుండా పయనించి మూడో వలయం రె3డ్లో స్థానం చేరుకాడు. అచ్చటి "నువ చి 

రెండో వలయం రెండో స్థానంగుండా పయనించి తన స్థానమైన ఒకటో వలయం 

రెండో స్థానం చేరుతాడు. ఆర్ష మూడు వలయాలలోని సరి స్థానాలలో ఉన్న 

లక్ష్మణులు మొదట అపసవ్య మార్గంలో వరుసగా తొమ్మిది స్థానాలడాకా వెళి ప 

తర్వాత సవ్యమార్గంలో వారు పయనించిన స్థానాలగుండానే చి స్తూ తరచు స్థానాలు 

చేరుతారు. ఈ కోపులో రాముళ్టు, లక్ష్మణులు ఆండరు గూద లోపలి వలయు 

నుంచి వెలుపలి వలయం వెపుకే పయనిసారు. కాని చదరంగం కోపులో రాముక్షు 

. లోపలి వలయాలనుంచి వెలుపలి వలయాలకు, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయాభి 

నుంచి లోపలి వలయాలకు పయనిస్తారు. 

ఇట్టు రాముక్ళు మొదట సవ్యమాగ్గంలో పయనించి, కిరు (పంహణంలో 

అపసవ్య మార్గంలో పయనిసారు. అశ మొదట ఆపసవ్య మార్గంలో ద దచయని ౨చి, 

తిరుగు (పయాణంలో సవ్యమార్గంలో “సయనిసారు. ఇట్లా తిరుగుతూ కోలాట 

 మాడుతారు. చదరంగం కోపు తర్వాత కష్టమైన కోపుగా దీన్ని చెపారు. ఉసెత్తుకో 

ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే బజారుకోప్ప ఆంటారు. 

24. బురుజాల కోపు 

కోట బురుజులవలే దీని గతి చుట్టూ ఉండడంవల్ల దీన్ని రుజుల కోపు 

అనడం సమర్థసీయంగా ఉంది, పాట తెగ గొట్టడం, రామలక్ష్మణులు లోపలి, 

వెలుపలి వలయాలకు రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవు 

తుంది. ఒకటో రాముడు ఒకటో దు ఒకటి రో లక్ష్మణునితోగొట్టి ఒకటి, రెండు 
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లక్ష్మణుల మధ్యగా వెలుపలి 'వలయానికి వసాడు. ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో 
రామునితో పుల్లగలిపిన తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉన్న రామ లక్ష్మణుల మధ్యగా 
పయనించి లోపలి వలయానికి చేరుతాడు. ఈ రామ లక్ష్మణుల పయనం ఆపసవ్య 
మార్గంలో ఉంటుంది. వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో రాముడు, లోపలి 
వలయానికి వచ్చిన ఒకటో లక్ష్మణుడు అచ్చట పుల్లగలిపి మరలా వలయాలు. 
మారుతారు. ఈసారి ఒకటో రాముడు అప్పటికి ఎడమ పక్కనే ఉన్న నాల్గో 
స్థానంలో ఉన్న రామలక్ష్మణుల మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వలయంనుంచి 
లోపలివలయానికి వసాడు, ఒకటో లక్ష్మణుడు వెలుపలి వలయంలో ఉన్న ఒకటి, 

¥ క్ 
జై అలాల లలో ఆ లాలి pL 

స్తా 
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నాల్గు స్థానాల రాముళ్ళ మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వలయానికి చేరుతాడు. ఇళ్లే 
పుల్ల గలుపుతూ వెలుపలి వలయంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎదుటి ఉద్ది మధ్యగాను, లోపలి 

వలయంలో ఉన్న వాళ్ళు తన ఉద్దికానికి, వాళ్ళకి ఎడమ పక్కన ఉన్న వలుపలి 

వలయం ఆటగానికి మధ్యగాను పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

| ఇక్లే మూడు, ఐదు, ఏడు, తొమ్మిది మొదలయిన బేసి సంఖ్యల స్థానాల ఉద్దులు 

అపసవ్యమార్గ ౦లో పయనిస్తాయి, అపై రెండో రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునితో 

పుల్ణగ లిపి సవ్యమార్గంలో రెండు, పది లక్ష్మణుల మధ్యగా పయనించి వెలుపలి 

వలయానికి వస్తాడు. అరి రెండో లక్ష్మణుడు రెండో రామునితో పుల్దగ లిపి 

ఒకటో ఉద్ది రామలక్ష్మణుం మధ్యగా సవ్యమార్గంలో పయనించి లోపలి వలయా 

నికి చేరుతాడు. తర్వాత వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన రెండో రాముడు లోపలి 

వలయానికి వచ్చిన రెండో లక్ష్మణునితో పుల్ల గొట్టి పక్కనే ఉన్న తొమ్మిదో 
ఉద్ది రామలక్ష్మణులకు మధ్యగా పయనించి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. 
అర్రే రెండో లక్ష్మణుడు రెండో రామునితో పుల్లకలిపి పక్కనేవున్న తొమ్మిదో 

రామునకు, తన ఉద్దికాడె న రెండో రామునకు మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వల 

యానికి వసాడు, ఇట్లు రెండో ఉద్ది రామలక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలోని 

వాళ్ళు పక్కనే ఉన్న ఉద్దికళ్ళు మధ్యగా పయనించి, లోపలి వలయానికి, 

. లోపలి వలయంలోని వాళ్ళు పక్క ఉద్దిలో వెలుపలి వలయం ఆటగానికి, తన ఉద్ది 

కొనికి మధ్యగా పయనించి వెలుపలి వలయానికి మారుతూ, పుల్లలు గలుపుతూ 

సవ్యమార్గంలో పయనిస్తుంటారు. ఇక్ట్లే నాల్గు, ఆరు, ఎనిమిది, పది స్థానాలలోని 
ఉద్ది కాళ్ళు సవ్యమార్గంలో పయసిస్తుంటారు. ఉఊసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచుతారు. 
దీనినే బురుజుల కోపు అంటారు. 

| 25. భామ కోపు 

ఇంపైన పదాల్లో భామపదం ఒకటి. ఆ పేరుమీద వెలసింది భామకోపు. 

పాటలిరవడ్లం;. రాముళ్లు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి 

రావడం, ఊద్దులు పుల్చలు గలవడంతో కోపు మొదలవుతుంది. ఒకటో రాముడు 

ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో 

దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరి కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ 

మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. 
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ఈ మూడో దెబ్బ వెలుపలి వలయానికివచ్చిన ఒకటో రామునికి మొదటి దెబ్బగా 

పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ 

రెండో లక్ష్మణునితోను, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో 
లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వసాడు. 

ఇట్లా లోపలి వలయంలో ఎడమపక్కకు జరుగుతూ మూడు దెబ్బలు ముగ్గురు 

లక్ష్మణులతో గొడుతూ అపసవ్యమార్గంలో పయనించి వలయం మారి వెలుపలి 

వలయంలో కూడ ఎడమపక్క కే జరుగుతూ సవ్యమార్గంలో పయనిస్తూ తన డిద్ది 

కాని వద్ద వలయం మారుతాడు. ఇన్సే రాముళ్లందరూ మొదట అపసవ్య మార్గం 
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లోను, తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ ము*డోదెబ్బ కొట్టి అచటి లక్ష్మణుని 

వద్ద వలయం మారుతుంటారు. అంటే లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు రెండో రాముడు నాల్గో లక్ష్మణు వద్ద, మూడో రాముడు ఐదో 

లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్లో రాముడు ఆరో లక్ష్మ ణుని వద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో 

లక్ష్య ణునివద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో 

లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో రాముడు 

ఒకటో లక్ష్మ ణుని వద్ద, పదోరాముడు రెండో లక్ష్మ ణునివద్ద మారుతారు. మరలా 

వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వల యానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాక్ట 

వద్ద మారుతారు, 

అద్దె ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, 

కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరి కొంచెం 
ఎడమపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం 
నుంచి లోపలి వలయాన్సికి వసాడు. ఈ మూడో డొబ్బి లోపలి వలయానికి వచ్చిన 

లక్ష్మ ణునకు ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ వెలుపలి వలయానికి వచ్చి తనకు ఎదురుగా వచ్చిన 

పదో రామునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో 

రామునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. 

ఇట్టా ఎడమపక్క_కు జరుగుతూ వెలుపలి వలయంలో సవ్యమార్గంలో పయనిస్తూ 

మూడో దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత వలయం మారి లోపలి వలయంలో ఆపసవ్య 

మార్గంలో పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. లక్ష్మ ణులంతా ఇదే పద్ధతిలో పయనిస్తూ 

ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

రండో లక్ష్మణుడు పదో రాముని వద్ద; ముడో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునివద్ద 

నాల్లో లక్ష్మణుడు రెండో రాముని వద్ద, ఐదో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, 

ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముని వద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, , 

ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని 

వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో రాముని వద్ద మారుతారు. మరలా లోపలి 
వలయం నుంచి వెలుపలి వంయానికి మారేటప్పుడు వారి వారి ఉచ్చికాళ్ట వద్ద 

PK-14 
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మారుతారు. ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ వెలుపలి 

వలయంలో సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్య మార్గంలోను పయ 

నిస్తుంటారు. వరగ త్తిర కోపులో వలయం మారేచోట కరవెనుకకు కొడతారు. 

కొని భామకోపులో క క[రలు ముందుకు ఊపుతారు. ఊగ సెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచు 

తారు. దీనినే భామకోపు అ_టారు. 

26, భారత కోపు 

“భారత దేవిరోొ అనే పాటపేరు మీదుగా ఈ కోపుపేరు పెట్టబడింది. 

భారత కోపులో ముఖ్యంగా" “భార తదేవిరో నిన్నూ” అనేపాటను, మరికొన్ని పాటలను 

పాడుతారు. దేశ నామంకూడా సరిపోతుంది. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి 

వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఊద్దులు పుల్లలు గలప 

డంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒక టోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితోగొట్టి, కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ రెండోలక్ష్మణునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమపక్కకు 
జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి తర్వాత కొంచెం కుడి 

వక గ్రాకు జరిగి నాలి బ్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గ గొట్టి, మరల ఎడమ పక్కకు 

జరిగి ఐదోదెబ్బ వ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకొంచం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

ఆరోదెబ్బ నాల్గో లక్షుణునితో గొట్ట వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు: ఈ ఆరోదెబ్బ 

వెలుపలి వలయంలో ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి వలయం 

లోని ఒకటో రాముడు కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ లోపలి 
వలయంలో తనకెదురుగా వచ్చిన 'మూడోలక్ష్మణునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ 

పక్కకుజరిగి మూడోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడి 

పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి ఐదోదెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి ఆరోదెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మబునితోకొట్టి మరలా 
లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇరు రాముళ్ళంతా పయనిస్తూ వలయాలు మారుతూ 

ఆడుతుంటారు. ఆంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు: 
రెండో రాముడు ఐదో లక్ష్మణునివద్ద, నాల్లోరాముడు ఏడో లక్ష్మ ణువద్ద, ఐదో 
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రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణుఏవద్ద, ఏడో రాషుడు వదోఎక్షణుఎ-డ్డ, ఎనిమిదో 

రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదోరాముడు ము డో ఒతణుగివద్ద మ రుతారు 
వే యు 

ఆశే వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి మారెటప్పుడు తమకమ ఉద్ది 

కాళ్ళతో ఆరోదెబ్బకొట్టి వలయం మారుతారు. 

అశ్రు లక్ష్మణుల చలనం ఉంటుంది. ఆంటే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో 

_ దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో 

రామునితో గొట్టి మరికొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో 

రామునితో గొట్టి, తర్వాత కొంచెం కుడిపక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ పదో 
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రామునితో గొట్టి, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ 

తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి, తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఆరో 
దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో గొట్టి, వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి 

వసాడు. ఈ ఆరో దెబ్బ లోపలి వలయంలో ఒకటో దెబ్బ గా పరిగ ణించబడు 

తుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ తొమ్మిదో రాముని 
తోను, ఇంకొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి మూడో దె్బో పదో రామునితోను, 

తర్వాత కొంచెం కుది పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి 

మరలా ఎడమపక్క-కు జరిగి ఐదో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్ట, ఇంకొ కొంచెం 

ఎడమపక్క_కు జరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో ఆరో దెబ్బ కొట్టి లోపలి 

వలయం నుంచి వెలుపలి వలయాసికి వస్తాడు. ఇల్లే లక్ష్మణులంతా ఎడమ, కుడి 

పక్కలకు జరుగుతూ పక్కనున్న వారితో పుల్లలు గలుపుతూ వలయాలు మారుతూ 

ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

రెండో లక్ష్మ యుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద, ముడ్రో లక్ష్మణుడు పదో రాముని 

వద్ద, నాల్లో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామ.నివద్ద, ఐదో లక్ష్మ ణుడు రెండో రాముని 

వద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు నాల్గో రాముని వద్ద, 
ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రాముని 

వద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని వద్ద మారుతారు. ఆశ్ర లోపలి వలయం 

నుంచి వెలుపలి వలయాసికి మారేటప్పుడు ఆరో దెబ్బ తమ తమ ఉద్దికాక్టతో 

కొట్టి వలయం మారుతారు. 

ఆద రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు ఎడమపక ్మకు జరుగుతూ వెలుపలి 

మార్గంలోను, లోపలి వలయంలో ఆపసవ్యమార్షంలోను 

పయనిస్తూ, వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఊగ సెత్తులో ఆట వెగాన్ని "పెంచు 

తారు. దీన్నే భారత కోపు అంటారు, 

27. మల్లెపందిరి కోపు 

“మళ్లెపండిరదిగో సెలి - మాదపుడబ్రడుగొ అన పాట పల్లవి మీదుగా 
Se 

మల్రైపందిరికోపు ఏర్పడింది. దీని గతి పూర్తిగా గమనిస్తే మల్లెలకు వేసిన 

పందిరివలె ఉంటుంది. పాట తెగ గొట్టడం, రాముక్టు లోసలి వలయానికి, లక్ష్మ 
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ణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొడ 

అవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష్మణునివద్ద ఒక కాలిమీద దొంతు కూర్చొని 
రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కూర్చొని ఉండే కుడివైపుకు తిరిగి 
మూడో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితోను, నాల్గో దెబ్బ మరలా రెండో లక్ష్మణుని 

తోను గొట్ట, ఐదో దెబ్బ కూర్చొన్న చోటునుంచి లేస్తూ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి 

లేచి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. వెలుపలి వలయంలోని 

లక్ష్మణులు వెలుపలి.వలయంలోనే ఉంటారు. అయితే ఒకటో రాముడు ఐదోదెబ్బ 

మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మూడు, నాల్గు లక్ష్మణుల మధ్యకు వస్తాడు. అపుడు 

గరిడీ అంతా ఒకే వలయంగా ఏర్పాటవుతుంది. తర్వాత అందరూ ఒకరి చేతులు . 

మరొకరు పట్టుకొని పాట కనుకూలంగా చేతులు పెకి ఎత్తుతూ, అడుగులు వేస్తూ, 

నెమ్మదిగా ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ చుట్టూ అపసవ్యమార్గంలో తిరుగుతారు. 

రాముళ్లంతా ఇదే పద్ధతిలో పయనిస్తూ పలుపలి వలయాలలోని లక్ష్మణుల మధ్యకు 

వసారు. అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి వచ్చేటప్పుడు రెండో 

రాముడు నాల్గు, ఐదు లక్ష్మణుల మధ్యకు, మూడో రాముడు ఐదు, ఆరు లక్ష్మ 

యుల మధ్యకు, నాల్గో రాముడు ఆరు, ఏడు లక్ష్మణుల మధ్యకు, ఐదో రాముడు 

ఏడు, ఎనిమిది లక్ష్మ ణుల' మధ్యకు, ఆరో రాముడు ఎనిమిది, తొమ్మిది లక్ష్మణుల 

మధ్యకు, ఏడో రాముడు తొమ్మిది, పది లక్ష్ముణులమధ్యకు, ఎనిమిదో రాముడు 
పది, ఒకది లక్ష్మణుల మధ్యకు, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటి, రెండు లక్ష్మణుల 

మధ్యకు, పదో రాముడు రెండు, మూడు లక్ష్మణుల మధ్యకు వస్తారు, ఒకే వల 

యంగా ఏర్పడిన తర్వాత అంతా కలసి చేతులు కలిపి పట్టుకొని, చేతులు పెకి 
ఎత్తుతూ, అడుగులు వేస్తూ, అపసవ్య మార్గంలో నెమ్మదిగా తిరుగుతారు. కొంత 

సేపు ఇట్టా ఆడిన తర్వాత జట్టు నాయకుని సంజ్ఞ మేరకు రాముళ్లంతా లోపలి 

వలయానికి వస్తారు. తర్వాత మరలా పై మాదిరిగానే జరుగుతూ ఆడుతుంటారు. 

ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి అప్పటికి ఎదురుగా వచ్చిన పదో రామునివద్ద ఒక కాలిమీద 

దొంతు కూర్చొని రెండో దెబ్బ పదో రామునితోను, ముడోదెబ్బ కూర్చొని ఉండే' 
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ముఖం కొంచెం కుడి పక్కకు తిప్పి ఒకటో రామునితోను, నాల్లో దెబ్బ మరలా 

పదో రామునితోను గొట్టి, ఐదో దెబ్బలేస్తూ తొమ్మిదోరామునితోను గొట్టి లేస్తాడు. 
లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయంలోనే ఉంటారు. అపుడు లోపలి వలయం నుంచి 

రాముక్ళు వచ్చి వెలుపలి వలయంలో చేరుతారు. ఒకే వలయంగా ఏర్పడిన తర్వాత 

రామ లక్ష్మణులు చేతులు పట్టుకుని, పెకి ఎత్తుతూ, అడుగులు వేస్తూ, అపసవ్య 
మార్గంలో తీరుగుతూ ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు, 

దీనినే మల్లెపందిరి కోపు అంటారు. 
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న8. మాయబజార్ కోపు 

పాట చలనాన్ని బట్టి ఈ పేరుకు కొంత సామ్యం చెప్పవచ్చు. పాట తెగ 
గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావటం, 

ఉద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్లగొట్టి తన ఎడమచేతిని లోజేసుకొని 

తనచుట్టు తానే తిరిగి (అపసవ్యముఖంగా) ఒకడుగు ముందుకు జరిగి ఒకటో 
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లక్ష్మణునితో పుల్ల గలుపుతాడు. అంటే ఒకటో లక్ష్మణుడు కూడా ఒక 

రామునితో పుల్లగలిపిన తర్వాత తన ఎడమ చేతిని లోజేసుకొని తన చుట్టు తానే 

తిరిగి ఒకడుగు ముందుకు జరిగి అంటే కొంచెం కుడి పక్కకు జరిగి అప్పటికి 

తనకు ఎదురుగా వచ్చిన ఒకటో రామునితో పుల్లగలుపుతాడు. ఇళ్లే రాముళ్ళు 
ఎడమ పక్కకు, లక్ష్మణులు కుడి పక్కకు జరుగుతూ తమ చుట్టు తామే ఎడమ 

చేయి మీదుగా తిరుగుతూ ఉద్దికానితో పుల్పలు గలుపుతూ వలయం ఆంతా తిరిగి 

వసారు. రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు ఉద్దులుద్దులుగా కలసి అపసవ్య మార్గంలో 

పయనిస్తుంటారు. ఉసెత్తులో ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే మాయబజార్ కోపు 

ఆంటారు, 

29. రాంబాణం కోపు 

కోపు వేసేటపుడు మధ్యలో బాణం వేసే పద్ధతిలో నటిస్తుంటారు. బాణం 

ఆనగానే రామబాణం గురొస్తుంది, కాబట్టి ఈ కోపుకు ఈ పేరు వచ్చి ఉండవచ్చు. 

పాట తెగగొట్టడం, రాముళ్లు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి 

రావడం, ఊద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతు-ది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంపం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణు*తో గొడతాడు. ఇరు కొంచెం కొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన మూడో. లక్ష్మణునితో మూడో 

దెబ్బ, - నాల్లో లక్ష్మణునితో నాట్లో దెబ్బ, ఐదో లక్ష్య ణు?తో ఐదో దెబ్బ, ఆరో 

లక్ష్మ ణుఏతో ఆరో దెబ్బ, ఏశ్తో లక్ష్మ ణు”తో ఏడ్తో చొ, ఎనిమిదో లక్ష్మణునితో 

ఎనిమిదో దెబ్బ. తొమ్మిదో లక్షణుతో తొమ్మిదో చ, పదో లక్ష్మణుతో 
పదో దెబ్బ కొట్ట, కదకొండో దను మరలా ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద కూర్చొని 

మరలా. లేవి కొడతాడు. ఇళ్లు అపసవ్య మార్గంలో కొంచెం కొంచెం ఎడమపక్క_కు 
జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మణుంతో పుల్ల గలుపుతూ తిరుగుతుంటాడు, 

ఆయితే (సతి లక్ష్మణునితో పుల్లగ లిపేముండు రాముడు ఎడమకాలు ముందుకు 

అడు “వేస్తూ కుడిచేతిని పెకెత్తికొడతాడు. అంటే రాముడు బాణము వేసేటప్పుడు 
ఎడమకాలు ముందడుగువేసి, ఎడమచేత విల్లు ఎక్కు- పెట్టి, వెనుకవున్న పొదినుంచి 

అమ్ము తీయడానికి కుడిచేతిని ఎ త్తినట్టుగా ఆటగాడు అనుకరిస్తుంటాడు. ఎడమకాలు 
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ముందుకు వేసి, ఎడమచేతిలోని కరతో విల్లు ఎక్కు. పెట్టినట్టుగా అభినయిస్తూ 

లక్ష్మణుని క్యరతో దెబ్బ కొడతాడు. తర్వాత కుడిచేతిలోని కర్రతో పొదినుంచి 

బాణం తీస్తున్నట్లు నటిస్తూ చేయెత్తి లక్ష్మణుని క[రతో దెబ్బ కొడతాడు, అంటే 

ఈ కోపులో పుల్లలు ఒక్కొక్కటి కలుపుతారు. రెండూ కలిపి కొట్టడం జరగదు. 

ఇటే రాముళ్లంతా కొంచెం కొంచెం ఎడమపక్కకు జరుగుతూ అపసవ్యమార్గంలో 

పయనిస్తూ ఎదురుగావచ్చిన లక్ష్మణులతో పుల్లలు గలుపుతూ తన ఉద్దికాళ్ళు 

ఎదురుగా రాగానే ఇద్దరూ కలిసి కూర్చొని లేచి మరలా అల్లే అపసవ్యమార్గంలో 

తిరుగుతూ ఆడుతుంటారు. 

అశ్రు ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, ఇక కొంచెం కొంచెం 
| 
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ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, నాల్గో దెబ్బ 

ఎనిమిదో రామునితోను, ఐదోదెబ్బ ఏడో రామునితోను, ఆరో దెబ్బ ఆరో రాముని 

తోను, ఏడో దెబ్బ ఐదో రామునితోను, ఎనిమిదో దెబ్బ నాలో రామునితోను, 

తొమ్మిదో దెబ్బ మూడో రామునితోను, పదో దెబ్బ రెండో రామునితోను కొట్టి, 
పదకొండో దెబ్బ తన ఉద్దికాడు ఎదురుగా రాగానే ఇద్దరూ కలసి కూర్చొని, లేచి 
తర్వాత ఒకటో రామునితో గొట్టి, అల్లే ఎడమ పక్కగా జరుగుతూ పుల్టగలు 

పుతూ సవ్యమార్ష ౦లో పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. ఈ కోపులో వలయాలుమారడం 

ఉండదు. (పతిచోట రామునితో పుల్ల గలిపేముందు రామునివలెనే లక్ష్మ ణుడు 

కూడ బాణం వేస్తున్నట్లు నటిస్తుంటాడు. అంటే ఎడమకాలు ముందుకు వేయడం, 

ఎడమ చేయి ముందుకు చాచడం, కుడిచేయి పెకెత్తి వెనుకకుపోనిచ్చి పెనుంచే 

కొట్టడం మొదలైన పద్ధతులే ఉంటాయి, అశు లక్ష్మ ణులంతా రాముళ్ళతో పుల్లలు 

గలిపేముందు బాణంవేసే పద్దతిలో అనుకరిస్తూ, కొంచెం కొంచెం ఎడమపక్కకు 
జరుగుతూ లనకు ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్ళతో పుల్లలు గలపుతూ, సవ్య 

మార్గంలో తిరుగుతూ, వారి ఉద్దికాళ్ళు ఎదురుగా రాగానే వాళ్లతో కలసి ద్లొంతు 

కూర్చొని, వెంటనే లేచి మరలా పుల్లగ లిపి అదే పద్ధతిలో సయనిస్తూ ఉడుతుం 

టారు. ఉసెత్తులో ఆట వేగాన్ని ' పెంచుతారు. దీఎనే రాంబాణం కోపు అంటారు. 

830. రెడ్తోరి కోపు 

రెడ్డి అంటే |గామాధికారి. |గామాధికారులమీద గౌరవంతో, లేదా రెడ్డి 

కులంమీది గౌరవంతో ఏర్పాటుచేసిన కోపు రెడ్జోరికోపు అయిఉండవచ్చు. పాట 
తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళంతా లోపలి వలయానెకి, అక్ష్మణు ఎంతా వెలుపలి వలయా ల 

నికి రావడం, ఊద్దులు పుల్ణలుగంపడ ౩లో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితోగొట్టి, కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ రెండో లక్ష్మ ణునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమపక్కకు 

- జరిగి మూడోదెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితోను కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమపక్క కు 

జరిగి నాల్గో దెబ్బ నాల్గో లక్ష్మణునితో కూర్చొనికొట్టి, మరలాలేచి ఐదోదెబ్బ 

నాల్గో లక్ష్మ ణునితోగొట్టి లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వంయానికి వస్తాడు. ఈ 
ఐదోదెబ్బ వెలుపలి వలయంలో ఒకటో రామునికి ఒకటోదెబ్బగా పరిగణించబడు 
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తుంది. తర్వాత వెలుపలి వలయంలోని రాముడు కొంచెం ఎడమపక్కకు జరెగి 

రెండోదెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితోను, ఇంకొంచె ఎడమపక్క-కు జరగి మూడోదెబ్బ 

రెండో లక్ష్మణునితోనుకొట్టి, ఇంకాకొంచెం ఎడమపక్క-కుజరిగి నాల్లోదెబ్బ ఒకటో 

లక్ష్మ ణునితో కూర్చొనికొట్టి మరలాలేచి ఐదోదెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితోకొట్టి 

వెలుపలి వలయంనుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇక్షు రాముళ్ళంతా 
కొంచెం కొంచెం ఎడమపక్కకు జరుగుతూ నాల్గోదెబ్బ కూర్చొనికొట్టి లేచి ఐదో 
దెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటే లోపలి వలయంనుంచి 

వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండోరాముడు ఐదోలక్ష్మణునివద్ద, నాల్గో 
రాముడు ఏడోలక్ష్మ ణునివద్ద,ఐ దోరాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఆరోరాముడు 

తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడోరాముడు పదో అక్ష్మణునవద్ద, ఎనిమిదో రాముడు 

ఒకటో లక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునివవ్ద, పదోరాముడు 

మూడో లక్ష్మణునవద్ద. ఐదోదెబ్బకొట్టి వలయం మారుతారు. అభ్రై వెలుపలి వలయం 

నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారేప్పుడు తమకమ ఉద్దికాళ్ళతో అయిదో 
దెబ్బకొట్టి మారుతారు, 

వెలుపరి వలయంలోని లక్ష్మణుల చలనం కూడా ఇపే ఉంటుంది. అంటే 

ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో కొట్టి కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి రెండోదెబ్బ పదో రామునితోను, మరి కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోనుకొ్టి; క్షింకొ కొంచెం ఎడమపక్క.కు 

జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో కూర్చొని కొట్టి, మరలా లేచి ఐదో దెబ్బ 
కూడా ఎనిమిదో రామునితోనే కొట్టి, వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి 

వస్తాడు, ఈ ఐదోదెన్బ లోపలి వలయంలో లక్ష్మణునకు ఒకటో దెబ్బగా పరిగ 

జించబడుతుంది. తర్వాత లోపలి వలయంలోని లక్ష్మణుడు కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, మరికొంచెం ఎడమపక్క_కు 
జరిగి మూడో దెబ్బ పదో రామునితోను కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 

జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఒకటో రామునితో కూర్చొని కొట్టి, మరలా లేచి ఐదో దెబ్బ 

కూడా ఒకటో రామునితోగొట్టి లోపలివలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయా 
నీకి వస్తాడు. ఇచే లక్ష్మణులంతా కొంచెం కొంచెంగా జరుగుతూ నాల్లో దెబ్బ 

రాముళ్ళవద్ద కూర్చొని కొట్టి, లేచి ఐదో దెబ్బకూడా ఆ రాముళ్ళతోనే కొట్టి వల 
యాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటే వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయా 
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నికి మారేటప్పుడు ఐదోదెబ్బ కొట్టి రెండో లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రాముని వద్ద, 
మూడో లక్ష్మణుడు పదో రామునివద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునివద్ద, 
ఐదో లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద ఆరో లక్ష్మణుడు మూడో రాముని వద్ద, 
ఏడో లక్ష్మ ణుడు నాల్గో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రామునివద్ద, 
తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, పదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివద్ద 
మారుతారు. ఇక్టే లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారే 
టప్పుడు ఐదోదెబ్బ కొట్టి తమ తమ ఉద్దకాళ్ళవద్ద మారుతారు. 
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ఇట్లు రాముకు, లక్ష్మణులు తమ తమ ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ 

వెలుపలి వలయంలో సవ్యమార్గంలొ్ ను, లోపలి వలయంలో అప పసవ్యమార్గంలోను 

పయనిస్తూ, ఐదోదెబ్బ కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో ఆట 

వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే రెడ్డోరి కోపు అంటారు. 

తి1. లలిత కోపు 

లలితం ఆంటే మనోజ జ్ఞమైనదని అర్థం. ఇంకా చెప్పాలంటే “సుకుమారంచే 

నగు ఆంగ విన్యాసరూపమైన శ్రీల యొక్క శృంగార చేష్టావి శేషం 0”*18 అనే అర్థం 

ఉంది. అయితే పదం అర్థానికి, కోపుకీ సంబంధం కన్సడదు. పాటి తెగగొట్టడం, 

రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, . లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం ఉద్దులు 

పుల్లలు గలపడంతో కోపు (పారంభం అవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణునితో పుల్లగ లిపి - తర్వాత కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష్మణునితో పుల్ల గలిపి, తర్వాత మరి కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో లక్ష్మణునితో పుల్లగ లిపి, తరాాత మరలా కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి నాలొ ' లక్ష్మణునితో నాల్లో దెబ్బ కొట్టి లోపలి వలయంనుంచి 

వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ నాల్గొదెబ్బ వెలుపలి వలయంలో ఒకటో 
రామునకు ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. ఒకటో రాముడు కొంచెం ఎడమ 

పక్క. కు జరిగి రెండో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణుని తోను, మూడ నో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ 

జునితోను, నాల్లో దెబ్బ తన ఉద్దికాడైన ఒకటో లక్ష్మ్యణునితోను గొట్టి మరలా 

వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వ వసా నాడు. ఇర రాముశళ్టందరి చలనం 

ఉంటుంది. అంటే లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

రెండో రాముడు ఐదో లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడో రాముడు ఆరో లక్ష్మ ణునివద్ద, 

నాల్గో రాముడు ఏడో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఐదో రాముడు ఎనిమిదో లక్మణువద్ద, ఆరో 

రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడో రాముడు పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఎనిమిదో 

రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు రెండో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదో - 

రాముడు మూడో లక్ష్యణునివద్ద మారుతారు, తర్వాత చెలుపలి వలయంనుంచి 



విదీత్ని పల్నాటిసీ మలో కోలాటం. 

లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమతమ ఉద్దికాళ్లవద్ద మారుతారు. ఇట్టు 
రాముళ్ణు మొదట ఆపస వ్యమార్గంలోను, తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిస్తుం 

టారు, 

ఆరె ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునితో ఒకటో దెబ్బ కొట్టి? 

కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో దెబ్బ పదో రామునితో గొట్టి, మరలా 

కొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితో గొట్టి, ఇంకొ 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితో గొట్టి వెలుపలి 

వలయం నుంచి లోపలి వలయానెకి వస్తాడు ఈ నాల్గో దు లోపలి వలయంలో 
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లుశటో లక్ష్మ ణునకు ఒకటో దెబ్బగా వరిగణించబడుతు ది. లోపలి వలయంలోని 

లక్ష్మణుడు రెండో దెబ్బ, కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి తొమ్మిదో రామ.నితోను, 

మరికొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకా 
కొంచెం ఎడమపక్క-కు జరిగి నాల్లో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితోను 

గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇళ్లే 
లక్ష్మణులందరి చలనం ఉంటుంది ఆంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి 

వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద, ముడో 

లక్ష్మణుడు పదో రాముని వద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు ఒకటో రాముసివద్ద, ఐదో 
లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, ఏడో 

లక్ష్మణుడు నాల్గో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రామునివద్ద, తొమ్మిదో 

లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద పదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివద్ద మారుతారు. 

తర్వాత లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు 

తమతమ, ఉద్దికాళ్ళ వద్ద మారుతారు. ఇట్లు లక్ష్మణులంతా మొదట సవ్యమార్గం 

లోను, తర్వాత అపస వ్యమార్షంలోను పయనిస్తూ, వలయాలు మారుతూ ఆడు 

తుంటారు. 

ఇట్లు రాముళ్ళు, లక్ష్మణులు ఎడమపక్క_కు జరుగుతూ వెలుపలి 

వలయంలో సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్యమార్గంలోను 

పయనిస్తూ, నాల్గో దెబ్బే కొట్టి వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఉసెత్తులో 

ఆబ వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే లలిత కోపు అంటారు. 7 

82. లాలి కోపు 

లాలి పాటలు ఎక్కువగా ఈ ఈ కోపులో కన్పిస్తాయి. పాట తెగగొట్టడం, 

రాముళ్ళు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఉద్దులు 

పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో ఐక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడను పక్కకు జరిగి రెండో చెబ్బ రెండో అక్ష్మ ణునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడో దిబ్బ మూడో లక్ష్మణునితోను, మరి కొంచెం ఎడమ 

పక గాకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ నాల్లో లక్ష్మణునితోను, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు 



'లొల్ల4 పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

జరిగి ఐదో దెబ్బ ఐదో లక్ష్మ ణునితోను గొట్టి, లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి 
వలయానికి వసొడు. ఈ ఐదో దబ్బ వెలుపలి వలయంలో ఒకటో రామునకు 
ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతు ది. తర్వాత వెలుపలి వలయంలోని రాముడు 
కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ నొట్లో లక్ష్మ ణునితోను, ఇంకొంచెం 
ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితోను, మరికొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితోను, ఇంకా కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణునితోను గొట్టి వెలుపలి 
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వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇరే రామళ్ల_.తా తమ తమ 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన లక్ష్మణు ఎతో పుల్లలు గలుపుతూ 

ఐచో దెబ్బ కొట్టి వయం మారుకూ మొదట ఆపసవ్య మార్గ లోను, తర్వాక సవ్య 

మార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు. అంతే లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి 

వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు ఆరో అక్ష్మణుని వద్ద, మూడో రాముడు 

ఏడో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్గో రాముడు ఎనిమిదో అక్ష్మణు3వద్ద, ఐదో రాముడు 

తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఆరో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఏడో రాముడు 

ఒకటో లక్షుణుని వద్ద, ఎనిమిదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని వద్ద, తొమ్మిదో 

రాముడు ముడో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో రాముడు నాల్గో లక్ష్మణుని వద్ద 

మారుతారు. వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు వారి 

ఉద్దికాళ్ళ వద్ద మారుతారు. 

ఆశే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండోడెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, మరికొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ ఎనిమిదో రామునితోను, ఇంకొంచెం ఎడమ పక్కకు 
జరిగి ఐదోడెబ్బ ఏడో రామునితోనుగొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి 

వలయానికి వసాడు. ఈ ఐదోదెబ్బ లోపలి వలయంలో లక్ష్మ ణునికి ఒకటో 

దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత లోపలి వలయంలోని లక్ష్మణుడు 

కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి రెండో దెజ్బ ఎనిమిదో రామునితోను, ఇంకొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, మరికొంచైె- 

ఎడమ పక్కకు జరిగి నాల్లో దెబ్బ పదో రామునితోను, ఇంకా కొంచెం ఎడము 

పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ ఒకటో రామునితోను గొట్ట్ లోపలి వలయం నుంచి 

మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇ నై లక్ష్మణులంతా తమతమ ఎడమ 

వైపుకు కొంచెం కొంచెం జరుగుతూ ఎదురుగా వచ్చిన రాముళ్ళతో' పుల్లలు 

గలుపుతూ ఐదో డిబ్బకొట్టి వలయాలు మారుతూ, మొదట సవ్య 4 మార్గంలోను, 

తర్వాత ఆపస వ; మార్గంలోను పయనిస్తూ ఆడుతుంటారు, అంటే వెలుపలి లి 
వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి మారేట స్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు ఎనిమిదో 

PK-15 
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రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు తొమ్మిదో రామునివద్ద, నాల్గో లక్ష్మణుడు 
పదో దామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మ ణుడు ఒకటో రామునివద్ద, ఆరో లక్ష్మ ణుడు 

రెండో రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు మూడో రామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు 

నాల్గో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఐదో రామునివద్ద, పదో లక్ష్మణుడు 
ఆరో రాముని వద్ద మారుతారు. లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయాసికి 

మారేటప్పుడు తమతమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు. 

ఇట్లు రాముళ్ళు, లక్మణులు ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ వెలుపలి 

వలయంలో సవ్యమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్య మార్షంలోను పయ 

నిస్తూ, ఐదో దెబ్బకొట్టి, వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఊసెత్తులో ఆట 

వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనినే లాలికోపు ఆంటారు. 

తికి, వరగత్తైర కోపు లేక కీలుగుట్జం కోపు 

“ఒరు ఆంటే ఒకటి అని ఆర్థం. ఇక్కడి “వరికు “ఒరు మొదటి 

రూపం. ఈ వరగ త్తెర కోపుకే కీలు సజ్జిం కోపు అనే పేరుంది. ఈ కోపును 

పూర్ణం రెండు చేతులలోని కజ్డలతో కొపేవారు. కాని |పస్తుతం దానిలో మార్పు 

కన్పిస్తుంది, క్యరను పట్టుకున్న ఎడమచేతి పిడికిలిని ఎడమ వెపు నడుముకు 
ఆనించి కుడి చేతిలోగల క్యరతో మ్మాతమే ఎదుదివారి కర్రను కొడతారు. పాట 

తెగ గొట్టడం, రాముకు లోపలి వలయానికి, లక్ష్మణులు పలువరి వలయానిక్ 

రావడం, ఉఊద్దులు పుల్లలు గలపడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

* ఒకటో రాముడు ఒకటో దబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమ పఠ్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో ' గొడతాడు. తర్వాత 

ఇంకొంచెం ఎడమ సక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి, 
ఆచటనే వంగి కుదివేతిని వెనుకకు తిప్పి ఆ చేతిలోని కర్రతో రెండో లక్ష్మ ణునీ 

క[రను తాడిసాడు. ఆంటే అపుడు వారి మొగాలు పరస్పరం వ్యతిరేక దిశలో 

ఉంటాయి. ఈ దెబ్బనే నాల్గో దెబ్బగా పరిగణిస్తారు. తర్వాత కొంచెం కుడి 
పక్కకు ్రారిగి ఐదో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్ట, మరలా కొంచెం ఎడమ 

క్క_కు జరిగి ఆరో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, ఇంకొ కొంచెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి ఏగ్లో దెబ్బ మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి లోపలి వలయం నుంచి 
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వెలుపలి వలయానికి వసాడు. ఈ ఏడో దెబ్బ వెలుపవి వ యంలో రామనికి 
ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. వెలుపలి వలయంలోని రాముడు కొంచెం 
ఎడమపక్కకు జరిగి రెండో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణుతో గొట్టి, ఇంకొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి అచటనే వంగ కడి 
చేతిని వెనుకకు తిప్పి ఆ చేతిలోని కరతో రెండో లక్ష్మణు3 క|రను తాడిస్తాడు. 
ఇది నాల్లో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత లేచి కొంచెం కుడి పక్కకు. 
జరిగి ఐదో దెబ్బ ముడో లక్ష్మ ణునితోను, తర్వాత మరలా కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి ఆరోదెబ్బ రెండో లక్ష్మ ణునీతోను, ఇలకొకొంచెం ఎడమ పక్కకు 
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జరిగి ఏడో దెబ్బ తన ఉచ్దికాడై న ఒకటో లక్ష్మణునితోను గొట్టివెలుపలి వలయం 

నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇమే రాముళ్లంతా కొంచెం కొంచెం 

ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ, మూడు దెబ్బలు కొట్టి నాల్గో దెబ్బకు వంగి పుల్ల 
తాొడించి, తర్వాత కుడి, ఎడమలకు కొంచెం కొంచెంగా జరుగుతూ ఏడో దెబ్బ 

కొట్టి వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. అంటే రాముళ్లు లోపలి వలయంనుంచి 

వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండోరాముడు నాల్గో లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడో 

రాముడు ఐదో లక్ష్మణుని వద్ద, నాల్లో రాముడు ఆరో లక్ష్మణుని వద్ద, ఐదో 

రాముడు ఏడో లక్ష్మణునివద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఏడో 
రాముడు తొమ్మిదో లక్ష్మణుని వద్ద, ఎనిమిదో రాముడు పదో లక్ష్మణుని వద్ద, 

తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణుని వద్ద, పదో రాముడు రెండో లక్ష్మణుని 

వద్ద మారుతారు. వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోవలి వలయానికి మారే 

టప్పుడు వారి వారి ఉద్దికాళ్లవద్ద మారుతారు. ఇట్టు రాముళ్లు మొదట ఆపసవ్య 

మార్గంలోను; తర్వాత సవ్యమార్గంలోను పయనిసారు. 

అశ్రు ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటోదెబ్బ ఒకటో రామునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమపక్కాకు జరిగి రెండోదెబ్బ పదోరామనితోను, ఇంకొంచెం ఎడమపక కు 

జరిగి మూదోదెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోనుగొట్టి అచటనేవంగి కుడిచేతిని వెనుకకు 
' తిప్పి ఆ చేతిలోని క[రతో పదోరామునిక[రతో తాడిస్తాడు. ఈదెబ్బ నాల్గో దెబ్బగా 
పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచేం కుడిపక్కకు జరిగి ఐదోదెబ్బ ఒకటో 

రామునితోను, తర్వాత మరలాకొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఆరోదెబ్బ పదోరాము 
నితోను, "ఇంకాకొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి ఏచోదెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను 
గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు, ఈ ఏడోదెబ్బ లోవలి 
వలయంలో ఒకటో లక్ష్మ ణునకు ఒకటోదెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది, తర్వాత 

కొంచెం ఎడమపక్కాకు జరిగి రెండోదెబ్బ పదోరామునితోను, ఇంకాకొంభెం ఎడమ 

పక్కకు జరిగి మూడోదెబ్బ ఒకటో రామునితోను గొట్టి అచటనే వంగి కుడిచేతిని 
వెనుకకుతిప్పి ఆ చేతిలోని క[రతో పదోరాముని చేతిలోని క్మరపై తాడిస్తాడు. 
ఇది నాల్గో దెబ్బగా పరిగణించబడుతు:ది, తర్వాత కొంచెం కుడిపక సాకు జరిగి 

ఐదోదెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను, తర్వాత మరలాకొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి 
ఆరోదెబ్బ పదోరామునితోను, షంకాకొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి ఏడోదెబ్బ తన 
ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితోనుగొట్టి లోపలి వలయంనుంచి మరలా చెలుపలి వల 
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యానికి వస్తాడు. ఇరు లక్ష్మణులంతా ఎడమపక్క_కు కొంచెం కొంచెం జరుగుతూ 

మూడోదెబ్బ కొట్టినతర్వాత వంగి నాల్లోదెబ్బ రెండోదెబ్బ కొట్టినవానితో గోట్టి | 

తర్వాత కుడికి, ఆతర్వాత ఎడమపక్క_కు జరుగుతూ ఏడోదెబ్బకొట్టి వలయం 

మారుతారు. ఇ గై లక్ష్మ ణులంతా చరిస్తూ ఉంటారు. అంటే వెలుపలి వలయంనుంచి ' 

లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదోరామునివద్ద, మూడో 
లక్ష్మణుడు ఒకటోరామునివద్ద, నాల్లో లక్ష్మ ణుడు రెండోరామునివద్ద, ఐదోలక్మ 

ణుడు మూడోరామునివద్ద, ఆరోలక్ష్మణుడు నాల్గో రామునివద్ద, ఏడోలక్ష్మణుడు 
ఐదోరామునివద్ద, ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరోరామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు 

ఏడో రామునివద్ద మారుతారు. మరలా లోపలి వలయంనుంచి వెలుపలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుకారు. ఇట్టు లక్ష్మణులు మొదట సవ్య 

మార్గంలోను, తర్వాత అపసవ్యమాగ్గంలోను పయనిస్తుంటారు. 

ఇట్లు రాముళ్ళు,లక్ష్మ ణులు ఎడమపక్క-కు జరుగుతూ వెలుపలివలయంలో 

సవ్యమార్షంలోను, లోపలి వలయంలో ఆపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ, ఏడో 

దెబ్బకొప్ట, వలయాలు మారుతూ ఆడుతుంటారు ఉసెత్తులో ఆటవేగాన్ని పెంచు 

తారు, దీనిగే వరగ' తెర కోపు అంటారు. 

84%. వాలైడు కోపు 

వాలు అనే పదం సెడ్ అనే ఇంగ్రీమ పదంతో కలసి వాలై డు అనే కదం 

ఏర్పడి ఉండవచ్చు. జానపదుల వాడుకలో ఇంగ్రీషు పదాలు ఎలా చొచ్చుకు 

పోయాయో ఇచ్చట గమనించవచ్చు. ఇందులో ఎక్కువసార్లు ఎవరికివారే కొట్టు 

కుంటారు. ఎవరివై పు వారే కొట్టుకుంటారు కాఎట్టి ఈ “సెడ్! ఆనే పదం “పక్క 

అనే అర్థంల్లోనే వాడిఉండవచ్చు. పాట తెగగొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి వలయా 

నికి, లక్ష్మ ణులు వెలుపలి వలయానికి రావడంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా నిల్చొని తన చేతిలోని 
కరలతో తానే ముందు కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద చేతులెత్తి తలకుపై న 
కొట్టుకుంటాడు. తర్వాత ఎడమకాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద చేతులెత్తి తలకు పెన 
కొట్టుకుంటాడు, ఆప్పటికి ఆరు చెబ్బలు అవుతాయి. అట్లాగే మరలా కుడికాలి 

గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకు పైన కొట్టుకుంటాడు. అప్పటికి పన్నెండు దెబ్బలు 
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ఆవుతాయి, తర్వాత ఒకటో లక్ష్మణునితోను, కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 

పదునాల్లో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితోను, మరికొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి పది హేనో 
దెబ్బ మూడో లక్ష్మ ణునితోను కొట్టి లోపలి వలయం నుంచి వెలుపలి వలయానికి . 

వస్తాడు. వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన ఒకటో రామునకు ఈ పదిహేనో దెబ్బ 

ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్కకు జరిగి 

రెంశోదెబ్బ రెండో లక్కుణునితకోను కొట్టి, ఇంకా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి 
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ఒకటో లక్ష్మణునకు ఎదురుగా వసాడు. అపుడు మరలా తన కరలతో తానే 
కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకు పెన పుల్పలు గొట్టుకుంటాడు. అశ్రే ఎడమ 

కాలి గిలక వద్ద, మోకాలివద్ద, తలకు పెన కొట్టుకుంటాడు. అప్పటికి ఆరు దెబ్బలు 

అవుతాయి, తర్వాత మరలా కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకుపెన, ఆ ' 

తర్వాత ఎడమకాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకు పెన కొట్టుకుంటాడు. అప్పటికి 

పన్నెండు దెబ్బ లవుతాయి, పదమూడో దెబ్బ ఓకటో లక్ష్మ ణునితోను, పద్నాలుగో 

దెబ్బ కొంచెం ఎడమ (పక్కకు జరిగి రెండో లక్ష్మణునితోను, పదిహేనోదెబ్బ 
మూడో లక్ష్మణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి 

వస్తాడు, ఇత్లే రాముళ్లంతా తమ కర్రలతో తామే పన్నెండు దెబ్బలు కొట్టుకుని 
తర్వాత మూడు దెబ్బలు కొట్టి వలయం మారుతుంటారు. అంటే లోపలి 

వలయం నుంచి ఎలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు రెండో రాముడు నాలో 

లక్ష్మ ణునివద్ద, మూడో రాముడు ఐదో లక్ష్మ ణునివద్ద, నాలో రాముడు ఆరో 

లక్ష్మ ణునివద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మ ణునివద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో 

లక్ష్మణునివద్ద, ఏడో రాముడు తొమ్మిదో లక్షుణునివద్ద, ఎనిమిదో రాముడు 

పదో లక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మిదో రాముడు ఒకటో లక్ష్మ ణునివద్ద, పదోరాముడు 

రెండో లక్మణునివద్ద మారుతారు. అన్తే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయా 
నికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉచ్చికాళ్లవద్ద మారుతారు. ఇట్లు రాముళ్ళు ఎడమ , 

పక్కకు జరుగుతూ మొదట అపసవ్య మార్గంలోను, తర్వాత సవ? ్ర్రిమార్గంలోను 

పయనిస్తారు. 

అల్లే ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో రామునకు ఎదురుగాఉండి తన చేతి కర 
లతో తానే కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, చేతులెత్తి తలకుపైన, తర్వాత ఎడమ 

కాలి గిల: వద్ద, మోకాలివద్ద, చేతులెత్తి తలకువైన కొట్టుకుంటాడు. ఇవి ఆరు 
దెబ్బలు అవుతాయి. ఇట్లే మరలా కుడికాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద, తలకు పెన, 
ఆ తర్వాత ఎడమకాలి గిలకవద్ద, మోకాలివద్ద తలకుపైన కొట్టుకుంటాడు ఆస్ప 

టికి మొత్తం పన్నెండు దెన్బలు ఆవుతాయి. తర్వాత పద మూడోదెబ్బ ఓక్ టో, 

రామునితోను, కొంచెం ఎడమపక్క-కు జరిగి పదునాల్లోదెబ్బ పదో రామునితోను, 
ఇంకాకొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి పది హేనోదెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను గొట్టి, 

వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ పదిహేనోదెబ్బ లోపలి 
వలయంలో ఒకటో లక్షుణునకు ఒకటో దెబ్బగా పరిగ శించబడుతుంది. తర్వాత 
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కొంచెం ఎడమ పక్కకుజరిగి రెండోడె మ్బ పదో రామునితో గొట్ట, ఇంకా కొంచెం 

ఎడమ పక్క_కుజరిగి తన ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునికి ఎదురుగావచ్చి పై విధం 

గానే కుడి, ఎడమ కాళ్ళవద్ద మొత్తం పన్నెండు దెబ్బలు తన కషరతో తానే కొట్టు 

కుంటాడు. అప్పటికి మొత్తం పద్నాలుగు దెబ్బలపుతాయి, పదిహేనో దెబ్బ తన 

ఉద్దికాడై న ఒకటో రామునితో కొట్టి లోపలి వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి 

వలయానికి వస్తాడు. ఇర్లే లక్ష్మణులంతా తమ తమ ఉద్దికాళ్ళకు ఎదురుగా 
నిల్చుండి పన్నెండు దెబ్బలు కొట్టుకొని, పదిహేనో దెబ్బకొట్టి, వలయం మారు 
మారుతారు. అంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వంయానికి మారేటప్పుడు 

రెండో లక్ష్మణుడు పదో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మణుడు ఒకటో రాముని వద్ద, 

నాల్గో లక్ష్మణుడు రెండో రామునివద్ద, ఐదో లక్ష్మ ణుడు మూడో రామునివద్ద, 

ఆరో లక్ష్మణుడు నాల్లో రామునివద్ద, ఏడో లక్ష్మణుడు ఐదో రాముని వద్ద, 

ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రాముని 
వద్ద, పదో లక్ష్మ ణుడు ఎనిమిదో రామునివద్ద మారుతారు.తర్యాత లోపలి వలయం 

నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి మారే టప్పుడు తమతమ ఉద్దికాళ్లవద్ద మారు 
తారు. ఇట్లు లక్ష్కణులు ఎడమకు జరుగుతూ మొదట సవ్యమార్గంలోను, తర్వాత 

అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ, వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. 

కటు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు ఎడమపక్కకు జరుగుతూ వెలుపలివలయంలో 

సవళ్ణమార్గంలోను, లోపలి వలయంలో అపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ, వలయం 

మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఆధిగాక్టు తమ ఉద్దికాళ్లకు ఎదురుగానే తమ కరలతో 

తామే కుడి, ఎడమ కాళ్లవద్ద పన్నెండు దెబ్బలు కొట్టుకుంటారు. ఊసెత్తులో ఆట 
వేగాన్న పెంచుకారు. దీనినే వాలై డు కోపు ఆంటారు. 

కిక. శ్రీకర కోపు 
“శ్రీకారా-వందరూ జానా” అనే పల్లవితో ఒక షాట ఉంది. ఆ పల్లవి 

మీద ఈ కోపు వెలసింది. శ్రీకరుడు అంటే శ్రీరాగము పాడేవాడని!? అర్థం 

ఉంది. ఈ కోపులో “శ్రీకారా వందరూ జానా” అనే పాటను పాడుతారు. దీనితో 
' పొటు మరికొన్ని పాటలు పాడుతారు. పాట తెగ గొట్టడం, రాముళ్ళు లోపలి 

| 

19. శ.ర., 760. 
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వలయానికి, లక్ష్మణులు వెలుపలి వలయానికి రావడం, ఊద్దులు పుల్లలు గలప 

డంతో కోపు మొదలవుతుంది. 

ఒకటో రాముడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మణునితో గొట్టి, కొంచెం 

ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండో లక్ష్మణుని వద్ద కూర్చొని అతనితో . రెండో దెబ్బ 

కొడతాడు. తర్వాత కూర్చొని ఉండే కుడిపక్క_కు జరిగి మూడో దెబ్బ ఒకటో 

లక్ష్మణునితోను, నాల్గో దెబ్బ రెండో లక్ష్మ ణునితోను, ఐదో దెబ్బ మూడో లక్ష్మ 

ణునితోను కొట్టి అపుడు లేచి మూడో లక్ష్మణుని వద్ద లోపలి వలయం నుంచి 
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వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఐదో దెబ్బ వెలుపలి వలయానికి వచ్చిన 
ఒకటో రామునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. తర్వాత కొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి లోపలి వలయంలో తనకు ఎదురుగా వచ్చి కూర్చొని ఉన్న 
రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరలా కుడిపక ,కు జరిగి లోపలి వలయంలో 

కూర్చొని ఉన్న మూడో లక్ష్మణునితో మూడో దెబ్బ కొట్టి, మరలా ఎడమ 

పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ రెండో లక్ష్మణునితో గొట్టి, మరికొంచెం ఎడమ 
పక్కకు జరిగి ఐదో దెబ్బ ఒకటో లక్ష్మ ణునితో గొట్టి వెలుపలి వలయం నుంచి 

మరలా లోపలి వలయానికి వస్తాడు, ఈ ఒకటో రాముడు వెలుపలి వలయంలో, 

లోపలి వలయంలో కూర్చొని ఆట. ఆడుతాడు, ఇ ఫ్రై రాముళ్లందరి చలనం 

ఉంటుంది. అంటే లోపలి వలయంలో కూర్చొని కొడుతూ, ఐదో దెబ్బ కొట్టి 

వెలుపలి వలయానికి వచ్చి నిల్చుండే ఉండి అటు ఇటు జరుగుతూ లోపలి 

వలయంలో కూర్చొని ఉన్న లక్ష్మణులతో పుల్లలు గలుపుతూ ఐదో దెబ్బ కొట్టి 

మరలా వలయం' మారుతారు. లోపలి వలయం నుంచి వెబమవలి వలయానికి 

మారేటప్పుడు రె.శో రాముడ్డు నాల్గో లక్ష్మణునివద్ద, మూడో రాముడు ఐదో లక్ష్మ 
ణుగివద్ద, నాల్గో రాముడు ఆరో అక్ష్మ ణునివద్ద, ఐదో రాముడు ఏడో లక్ష్మ ణుని 

వద్ద, ఆరో రాముడు ఎనిమిదో లక్ష్మణుని వద్ద, వీడో రాముడు తొమ్మిదో 
లక్ష్యణునివద్ద, ఎనమిదో రాముడు పదోలక్ష్మ ణునివద్ద, తొమ్మి దోరాముడు ఒకటో 

* లక్ష్మ ణునివద్ద, సదోరాముడు రెండోలక్ష్మణుని వద్ద మారుతారు. ఆశే వెలుపలి 
వలయం నుంచి మరలా లోపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ల వద్ద 
మాగుతారు. 

ఆపే వెలుపలి వలయంలోని ఒకటో లక్ష్మణుడు ఒకటో దెబ్బ ఒకటో 

రామునితో గొట్టి, కొంచెం ఎడమపక్క-కు జరిగి రెండో దెబ్బ లోపలి వలయంలో 
అప్పటికి తనకు ఎదురుగా వచ్చికూర్చున్న పదోరామునితోకొట్టి, మరలా కొంచెం 

కుడిపక్క_కుజరిగి మూడోదెబ్బ లోపలివలయంలో కూర్చొనివున్న తన ఉద్దికాడై న 
ఒకటో రామునితోను, మరలా కొంచెం ఎడమ పక్కకు జరిగి నాల్గో దెబ్బ పదో 
రామునితోను, మరికొంచెం ఎడమపక్క-కు జరిగి ఐదోదెబ్బ తొమ్మిదో రామునితోను 
గొట్టి వెలుపలి వలయంనుంచి లోపలి వలయానికి వస్తాడు. ఈ ఐదోదెబ్బ లోపలి 
వలయానికి వచ్చిన ఒకటో లక్ష్మణునికి ఒకటో దెబ్బగా పరిగణించబడుతుంది. 

తర్వాత కొంచెం ఎడమపక్క_కు జరిగి రెండోదెబ్బ తనకు ఎదురుగా వచ్చిన పదో 
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రామునివద్ద కూర్చొని కొట్టి, కూర్చొని ఉండే కుడి పక్కకు జరిగి మూడో దెబ్బ 
తొమ్మి దోరామునితోను, నాల్లోదెబ్బ పదోరామునితోను, ఎడమపక్కకు జరిగి ఐదో 
దెబ్బ తన ఉద్దికాడై న ఒకటోరామునితోను కొట్టి, లేచి ఒకటోరాముని వద్ద లోపలి 

వలయం నుంచి మరలా వెలుపలి వలయానికి వస్తాడు. ఇర్రై లక్ష్మ ణులంతా వెలు 

పలి వలయంలో నిలబడి ఉండి, లోపలి వలయంలో కూర్చొని ఐదో దెబ్బ కొట్టి 

వలయం మారుతూ ఆడుతుంటారు. ఆంటే వెలుపలి వలయం నుంచి లోపలి వల 

యానికి మారేటప్పుడు రెండో లక్ష్మణుడు పదో రామునివద్ద, మూడో లక్ష్మ ణుడు 

ఒకటోరామునివద్ద, నాల్గోలక్ష్మణుడు రెండోరామునివద్ద, ఐదోలక్ష్మణుడు మూడో 

రామునివద్ద, ఆరోలక్ష్మ ణుడు నాల్గోరామునివద్ద, ఏడోలక్ష్మ ణుడు ఐదోరామునివద్ద 

ఎనిమిదో లక్ష్మణుడు ఆరో రామునివద్ద, తొమ్మిదో లక్ష్మణుడు ఏడో రామునివద్ద, 
పదోలక్ష్మ ణుడు ఎనిమిదోరాముని వద్ద మారుతారు. అర్రే లోపలి వలయం నుంచి 

వెలుపలి వలయానికి మారేటప్పుడు తమ తమ ఉద్దికాళ్ళవద్ద మారుతారు. ఇట్టు 

లక్ష్మణులు ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ మొదటి సవ్యమార్షంలోను, తర్వాత అప 

సవ్యమార్గంలోను పయనిసారు. 

ఇట్లు రాముళ్లు, లక్ష్మణులు ఎడమ పక్కకు జరుగుతూ వెలుపలి వల 

యంలో సవ్యమార్షంలోను, లోపలి వలయంలో ఆపసవ్యమార్గంలోను పయనిస్తూ, 

వెలుపలి వలయంలో నిల్చుండి కుడి, ఎడమ పక్కలకు జరుగుతూ ఐదోదెబ్బకొట్టి 

వలయం మారుతూ లోపలి వలయంలో కూర్చొని ఉండే ఆడుతుంటారు. ఉ సెత్తులో 

ఆట వేగాన్ని పెంచుతారు. దీనికే శ్రీకర కోపు అంటారు. 



ఏడే 

అధ్యాయం 



కోలాటం పాటల వర్థకరణం = అనువర్ణనం 

కోలాటంలో ఆట | ప్రధాన మే అయినప్పటికి ఆటలోని అడుగుకు అనుసరణ 

గాను, తాళాని కనుగుణంగాను లయబద్ధంగా పాటలు ఉంటాయి. ఈ పాటలు 

ఉంటేనే కోలాటానికి రాణింపు ఉంటుంది. పాటలు ఆటను ఒక [క్రమమైన పద్ద 
తిలో ఉంచుతాయి. ఈ పాటల్లో కూడా ఆట ఎత్తుగడలోనూ, ఆట మధ్యలోను, 

ఉసెత్తులోను పాడే పాటల లయలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఆటఎత్తుగడలో పాటకు 

ముందు లయను సరిదిద్దే పదాలై న “కిటకిట, కిట్కా, చెల్, ఏహ్, బల్, గిట్ల 
య్యకు తద్ధిమి' మొదలయినవి ఈ కోలాటం పాటల్లో అచ్చటచ్చట కన్పిస్తాయి, 

ఇవి పాటల్లో తాళాని కనుగుణంగా పాటల చరణాల్లో నిండుదనాన్ని కల్గించే 

ఊత పదాలు. 

కులుకుల కోలాటంలో ఒక కోపులో ఒకే ఒక పాట పాడుతారు. మరొక 

పాటను ఆ కోపులోనే పొడాలంటే ఆట ఆపి మరలా మొదలు పెడతారు. కానీ 

భారత కోలాటంలో ఒక కోపులో ఎన్నైనా పాటలు పాడవచ్చు. పాటకీ పాటక్తీ 

మధ్య ఆట ఉరవడి కొంచెం తగ్గిస్తూ ఉంటారు. కోపులో మొదట పాడేపాటకు, 

ఊఉ సెత్తులో పాడే పాటకు లయలోనే గాక, [పకరణంలో కూడా ఒక్కాక్క సారి 

తేడా ఉండవచ్చు. పాడినపాటకు, పాడబోయే పాటకు అనుసంధానంగా ఉసెత్తులో 

పాటలుకొన్ని ఉంటాయి.అంచే _పకర జోచిత మైన అర్థ ౦ఉండదు. ఉ సెత్తులో పాటలు 

కొన్ని సంవాదరూపంలో ఉంటాయి. ఉదాహర కుణ- “ఏమనబోకురా సిన్ని కష్టా” ' 

“వానలు గుర వగ-చానలు బండగ”2, ““ఎక్కాడిదానివే-సక్కానికోమలీ*8 మొద 

లయిన పాటలు ఇలాంటివే. సామాన్యంగా త్వరితంగా పలకడానికి వెలయ్యే పొట్టి 

చరణాలు ఉంటాయి. జానపద గేయాల సేకరణకు పూనుకున్న ప్పుడు ఎన్నో 

1. అను, పొ. బిజీ, 

2, అను,, పా. 105, 

ఏ. అను., పా. ౨0. 
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రకొల పాటలు లభిస్తాయి. లభించిన పాటలన్నీ జానపదగేయ లక్షణాలు కల్లి 

ఉంటాయ శలేము. వానపదగేయ లక్షణాలు కల్గిన పాటలే జానపదుల్లో (పచారంలో 

ఉంటాయనలేం. + 

_పకృత పరిశోధన నిమిత్తం సేకరించిన కోలాటం పాటల్లో వస్తువు, 

నిర్మాణం మొదలయిన ఆంశాలనుబట్టి చాల రకాలు కన్పిస్తాయి. ఆర్.వి.యస్, 

సుందరంగారు జానపద గేయాలను వర్గికరిస్తూ కోలాటం పాటలను వేడుక పాటల 

విభాగం కింద చేర్చారు.* ఏ పాటలు ఏ విభాగంలో చేరినప్పటికి మరలా 

ఆ పాటలను వివిధ అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని సూకష్మాతిసూక్ష్మంగా 

పునర్విభాగాలుగా చేయవచ్చు. అయితే ఆ పునర్విభాగాల్లో ఒకరికి పది విభాగాలు 

చేయవీలయితే మరొకరికి అంతకంటే ఎక్కువ విభాగాలు చేయ వీలవుతుంది. 

ఆ పునర్విభజన సేకరించిన గేయాల పాతి పదిక మీద ఏర్పడుతుంది. ఎక్కువ 

పాటలు సేకరిస్తే అందులో వివిధ ఆంకాలకు సంబంధించిన విషయాలు లభిస్తాయి. 
అపుడు పునర్మిభాగాలు ఎక్కువగా చేయవచ్చు. ఒక్కోసారి పాటలు ఎక్కువ 

సేకరించగ లిగినప్పటికీ వాటిలో వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలు లేక 

పోవచ్చు. ఆపుడు తక్కువ విభాగాలుగా చేయవంసివస్తుంది. విభజన అనేది 

సేకరించిన పాటల్లో లభించే అంశాలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 

ఈ పరిశోధనలో సేకరించిన కోలాటం పాటల్ని పది విభాగాలుగా 

చూపవచ్చు. 

1. కన్నీటీ పాటలు (కరుణరస ప్రధానాలు). 

ల, తాత్త్విక గేయాలు. 

కి: దేశభక్తి గేయాలు. 

4. _ పౌరాణకాలు,. 

ర్. (పార్థన గేయాలు. 

6. మంగళారతులు. 

7. లాలి పాటలు. 

4... తెలుగు-కన్నడ జానపద గేయాలు, పు. 20. 
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8. వలపు పాటలు (శృంగార రస (పధానాలు). 

9, స్థానిక గాథలు. 

10. హాస్య (పధానాలు --- ఆనేవిగా విభజించవచ్చు. ఈ విభాగాల్ని 

గూర్చి విడివిడిగా పరిశీలిద్దాం. 
Co 

1. కన్నీటి పొటలు (కరుణరస (పధానాల్సు) 

హఠాత్తుగా సంభవించే దుర్శటనలు, హృదయ విదారకమైన సన్ని వేశాలే 

కాక (ప్రముఖుల సహజ మరణాలు, సకాల మరణాలు కరుణ రసావిర్భావాసికి 

మూలాధారాలు. [పకృతి వై పరీత్యాలయిన వరదలు, తుఫానులు, ఆగ్నిపమా 

దాలు, పడవ[పమాదాలు మొదలయినవీ; కలరా, మశూచి మొదలయిన అంటు 

వ్యాధులవల్ల అధిక మైన మరణాలు, జాతీయ నాయకుల హత్యలు, [పాణ త్యాగాలు, 

ఇతర (పమాదాలవల్ల జరిగిన అకాం మరణాలు, సకాల మరణాలు, సహజ 

మరణాలు - మొదలయిన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు జానపదులు కన్నులారా 

చూడడం గాని, లేదా చెవులారా వినడం గాని జరుగుతుంది. ఆ సంఘటల్ని 

వర్ణిస్తూ, (ప్రజల హృదయ వేదనను తెలిపే పాటలే కన్నీద్ పాటలు. “ఆ స్తమించె 

గాంది దేముడు”? ఆనే పాటలో గాంధీ హత్య జరిగిన సందర్భంలో దేశం ఎట్లా 
వాపోయిందో వివరించబడింది. “గాంది దేముడు” అని వాడడంలో గాంధీపై 

" ఉండే భ క్తి తెలుస్తుంది. మన జాతిపితను దేముడనడంలో అతిశయో క్తి కన్పించదు. 
దేశం అంతా 'దుత్తిరంబు దుక్కతనము లావరించి'నవట. సర్దార్ వల్రభాయి 

పటేల్, జవహర్లాల్ న్నెహూ తల్లడిల్లారట. యుగ పురుషుడయిన సుభాస్ 

చంద్రబోసు “సేతలుడిగిన'వట 6 గాంధీని కాల్చి చంపడం అనే దుశ్చర్యను 
“భార తీయుల _పేమబలము - మారిపోయెనూ బాపుకు అని వాపోయారు శాన 

పదులు. గాంధీని దేవుడని, గాడ్సేని హంతకుడని ముదవేశారు. గాంధీ మరణంతో 

'ఈ లోకం మీద నాడి నేడు ,యెడలి పోయెనోయి నేడూ” అని విలపించారు. పె 
కల్పనలు వారి భావనలోని త్మీవతను తెలుపుతున్నాయి. గాందీ హత్యకు సంబం 

5. ఆను, పా. 10. 

6. గాందీ హత్య జరిగినప్పుడు సుభాస్ చం్మదటోన్ లేడు. 

PK-16 
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ధించినదే “తందానా. తందాన తందాన తందనానా”” అనే పల్లవితో మరొక 

కోలాటం పాట ఊంది.రి 

ఆంధ్రుల గుండెల్లో దాగి అడుగడుగునా ఆంధ్రాభిమానాన్ని గుర్తుచేసే 
మహనీయుడు అమరజీవి పొట్టి (శ్రీరాములు. నాల్గుకోట్ట జనులకోసం తన (పొణాలు 

ఆర్చించాడు. ఆయన్ని ఒక త్యాగమూూర్తిగా, గొప్ప వ్యక్తి గా మాతమే పేర్కొన 

గలదు విద్వల్లోకం. కొని జానపదులకు ఆయన స్వామి. ఆం| ధుల ఆశ లన్నీ 

దీర్పడానికి ఆయన (పాణాలు కోల్పోయాడు. ఎవరూ చేయలేని త్యాగం చేశాడు. 

ఆందుకే ఆయనకు తమ హృదయాలలో అగస్థానం ఇచ్చి “సామిరార పొట్టి 

శిరామోి? అని సంబోధించారు. అంతేకాదు, “|పేమతోడ వందానములూ -- 

అందుకోరసామి నేడు. అని తమ వందనములు సామాన్యమైనవి కావనీ, (ప్రేమతో 

చేసే వందనాలనీ హృదయాన్ని విప్పి చెప్పారు. భ క్తి భావాల్ని, _(పేమాభిమానాల్ని 

ఎంత మధురంగా చెప్పగలరో కుటలు, కుతం|[తాల్ని అంత నిర్మోమాటంగా, 

భయ భాంతులు లేకుండా చెప్పగలరు. అరవదొరలు నిన్నూ నేడు - అనగ 

దొక్క జూసినారూ' అని అరవవారు మోసం చేశారనే భావాన్ని వెలిబుచ్చుతారు. 

“సామిరార పొట్టిశీరామ” అనే పాట అనుకర ణలోనే పోట్ట భూదేవయ్య ఆనే 

వ్యక్తిమీవ' “ఆం ధుడ రావయ్య పోట్ల బూదెయ్యా - ఆంధులాకు అమర జీవి" 10 

అనే మరొక పాట ఉంది. ఈయన గురజాల తాలూకా, జూలకల్లు (గామ వాస్త 

వ్యుడు. కమ్మ కులానికి చెందినవాడు. ఆయన చావునుచూసి, ఆయనమీది గౌరవం 

కొద్దీ, సానుభూతిని తెలుపుతూ వెలువడిందీపాట. 

శ్రీరామనవమికి భ|దాచలం వెళ్ళిన అన్నా, వదినెలలో అన్నమా[తమే 

తిరిగివచ్చి వదినె రానందున చెల్లెలు కారణం ఆడుగుతుంది.!! _ గోదావరినదిలో 

7. అను, పా. 56. 
ఈ పాటలో జానపద లక్షణాలు కన్పించవు. ఆధునిక కవి ఎవరో రాసి 

నట్టు కన్పిస్తుంది. 

9. అను, పా. 121. 

10. అను., పా, 12, 

11. అను, పా. 118 
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జరిగిన ఘోరమైన పడవ [ప్రమాదంలో మరణించిందని అన్న తెలుపుతాడు. 
అపుడు 'మయిమగల శీరామనవమికి- మరనమేమి టన్న యా” అని దేవుని గుట్టును 

బయటపెడుతుంది. “మీ వదిన ఒక్కతెగాదు సెల్లైలా - వందలే మరనించి"రని 
అన్నగారి సమాధానం. “అందరెట్టా మరనమందిరి-ఆసలు దెల్చ్పారన్నయాి అని 

ఎదురు పశ ఇ" చెల్లిలి పశ్నకు జవాబిస్తూ “సికు మాతమెగాదు సెల్టైల - పెజల 

కందరకిప్పుడే; ఈ  గోరమయినా ౬సయమూలు = సెప్పుదమురా "సెల్టెలా' 

అని చెల్లెలిని బజారుకు తీసుకుపోవడంతో పాట అయిపోతుంది. ఇందులో పునరా 

వృత్తి కన్పించదు. పాట ఆర్థంతరంగా ముగిసిపోయింది. 

“ఏ మోన గురిసెనయ్యో - దేవుని మాయా! అనే మరొక పాట వి 

వైపరీత్యం కారణంగా జరిగిన సంఘటనను స్మరింపజేసేది. ముప్పారంవాళ్ళు, 
సోమారంవాళ్ళు, ఏనాటి ఎరుకలవాళ్ళు అంతా కలసి తొంబై గుడిసెలవాళ్ళు 

అర్ధర్మాతి వచ్చిన వరదలో కొట్టుకుపోతారు. వరదలో కొట్టుకుపోతూ మృత్యు 

గహ్వరం నుంచి తప్పించుకోవాలని పట్టుదలతో ఓక బాలుడు ఇండ్లస్నీ ముంచి 

నిడివిగా పారుతున్న జల[పవాహంలో అచ్చటచ్చట చుక్కలను చూస్తూ నిటా 

రుగా ఉన్న తాటిచెప్టిలో ఒకదాన్ని ఆసరాగా తీసుకున్నాడు. వరద|పవాహం 

ఉధృతస్థాయికి చేరుకొనే సమయంలో వచ్చిన [ప్రవాహపు పొంగులకు చెట్టుమీద 

నుంచి కూడా కొట్టుకొనిపోతాతు. వరద దృశ్యం ఈ పాట చదివిన పాఠకునికి 

తన కళ్ళతో చూచినట్టుగా కన్పిస్తుంది. ఎంతో భావాన్ని పది పంక్తుల్లో ఇమి 
డ్చారు. భావం చెప్పడంలో పొదుపే కాకుండా “నీళ్ళు నిడవల బంతి - తాళ్టు చుక్కల 

బంతి' మొదలయిన పదబంధాలవల్ల భాషలో కూడ పొదుపు కన్పిస్తుంది. 

కోలాటం పాటల్లోని కన్నీటి పాటల్లో కమ్యూనిస్టు సాహిత్యం నుంచి 

తీసుకున్న పాటలు కూడా లేకపోలేదు. 13 

ని, తాత్త్విక గేయాలు : 

రక్తి, భ_క్తి మార్గాలు బాగా తెలిసినవారు జానపదులు, అంతేగాదు, ముక్తి 

మార్గా శ్వేషకులు కూడా. ఈ అన్వేషణలో వెలసినవే తత్త్యాలు, ఈ తత్తాల్లో (పచుర 

12. అను, పా. 26. 

18, అను,, పా. 58. 
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(పచారంలో ఉన్న యాగంటి లక్ష్మయ్యగారు, ఎడ్డ రామదాసుగారు, పిడుప ర్తివారు, 

చిలుకపాటివారు మొదలయిన వారి తత్తాలే కాకుండా |బహ్మంగారి "కాలజ్ఞాన 

తత్త్వాలు” కూడా చోటు చేసుకున్నాయి. వీకిపచారంలో ఒక తత్వంలో మరొకటి 

కలగాపులగం అయ్యాయి, (పచారంలోవున్న తత్వాల్ని అనుసరిస్తూ జానపదులు 

సృష్టించినవి కొన్ని ఉన్నాయి. అయితే ఇవి పూర్ణ తా_త్రికుల తత్రాలంత 

లోతైనవి కావు. ఈ త త్త్యాల్లో కోలాటం లయకు అనుకూలమెనవి కోలాటం పాట 

లుగా ప్రచారం పొందుతున్నాయి. 

“సందెవేళను పొందనంటడు,”14 “ఓం నమశ్శివాయో ఆరు సంవత్సర 

ములు-తొట్టి కారంభమే ఉయ్యాలో, '' 15 “ఏటి కెదురునడవే మనసా ”]8, “అన్నా 

(బెమ్మపట్నం పోదమంటే సీకటేమిర అన్నయ, "17 “వెంచలంబగు జగతిలోపల 

శాశ్వితం బొౌకచేదిరా,”!క ోసివసివయని బుజియించే వారికి సిత్తము యిల పె 

యెక్కడిదీ,”” 19 “సందమామ సందమామా సందమామారాజూ,' 2?” “ఎరకాలా 

వారింటో సిన్నాది, “21 “దిగుదిగు నాగా-ఓ నాగన్నా దియ్యా సుంద3నాగా, 22 
““మేరువాసావాల్మీదా సందమామా రాజూ '23 మొదలయిన పాటలన్నీ |పాబిన 

తా _త్వికులవే. ఏీటిని అనుకరించి కొన్ని పాటలు ప పుట్టకపోలేదు 

14. అను, పా. 120 

15. అను, పా. 29 

16. అను, పా. 2కి, 

17. అనుుపా ర్. 

15. అను, పా. 40. 

19. అను, పా. 111. 

20. అను, పా, 49. 

21. అను., పా. 21. 

22, అను, పా. 61. 

2కి. అను, పా. 94. 
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తాత్త్విక గేయానుకరణలో పుట్టిన వాటిలో “(పతివత ఎప్పుడు పతి 

పాదంబులు పూజించినదే ఆడది”?* అనే పాట ఒకటి. ఇందులో (ప్రబోధం 

ఉంటుంది. దూషణ ఉంటుంది. అత్త మామలను ఆదరిస్తూ “పొత్తులో వున్నది 

ఆడద'ని, అట్టాకొకుండా “యిత్తనమంతా సేతాబట్టీ పెత్తనము జేసినది గాడిద 'ని, 

బావమరదులను “అన్నతో బావము జూసుకున్నది ఆడదిని, అట్టా కాకుండా 

కుచ్చిత గుణాలు గలిగి 'తంతనము జెందినది గాడిదిని, అక్ర బంధు వర్గాన్ని 

“సంరచ్చన జేసిందాడద'నీ, ఆట్టాగాక తిరస్కార భావంతో “కావర గుణములు 

మదిలో నుంచీ - పామరము జెందినది గాడిద'ఆనీ స్రీకి గృహిణిగా ఉండవలసిన 

ధర్మాలు చెప్పుతూ - అవన్నీ తిరస్కరించడం త్రీ లక్షణం కాదంటూ “గాడిది 

అని దూషించడం గూడా కన్పిస్తుంది. 

లీ. చేశ భక్తి గేయాలు, థ 

దెళభ కిని తెలిపే పాటలు ముఖ్యంగా చెక్కభజన కోలాటాల్లో ఎక్కువగా 

కన్పిస్తాయి. జానపద గేయాల్లోని తక్కిన విభాగాలలో ఇవి అంతగా కన్పించవు. 

దేశభక్తిని (పదర్శించే ఈ పాటల్లో దేశాన్ని గు9ంచీ, దాని గొప్పతనాన్ని గురించీ, 

దేశనాయకుల్ని గురించీ కన్పిస్తుంది. “భారత దేవిరో నిన్నూ”?5 అనే పాటలో 

భారతదేశ గొప్పతనం వర్ణించబడింది. “నమో నమో |పియ భారతమాతా”2$ 
అనే అనుకరణ గేయంలో భారతమాత చల్లని తల్లియనీ, గొప్ప గొప్ప మహాత్ము 

లయిన గౌతమ బుద్ధుడు, గాందీ మహాత్ముడు, రామకృష్ణ. పరమహంస, వివేకా 

నందుడు, దయానంద సరస్వతి, కందుకూరి వీరేశలింగం మొదలై న వారిని 
కనిపెంచిన తల్టియనీ, గంగ-యమున-కృష్ణ -గోదావరి-తుంగ భద9-కా వేరి 

పినాకిని మొదలయిన నదుల్ని కన్న తల్లియనీ వివరించబడింది. “ఓ భారతాంబా 

వరము లిబ్చీ రచ్చింపావమ్మా”£* అన పాట కూడ భారత దేశ పళ స్తిని 

తెలుపుతుంది, 

| ౨4. అను., పా. 77. 

౨5. అను, పా. రికీ. 

26. అను, పా. 66. 

౨7, అను., పా. 80. 
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4&. .హౌెరాణీకాలు : 

జానపదులకు నిత్యజవిత యా|తలో భక్త ముఖ్యమైంది. వారికి పురాణ 

పురుషుల మీద భక్తి అమితంగా ఉంటుంది. పౌరాణికాల్డో సలురకాంన్న ప్పటికీ 

సేకరించిన కోలాటం పాటల్ని రామాయణ పరంగాను, భాగవత పరంగాను 

విభజించవచ్చు. 

రామాయణ సనంబంధి గేయాలు : రామాయణ సంబంధి గేయాల్లో 

సీతారాముల వనవాసానికి సంబంధించిన వరకే లభించాయి. సీతను రావణుడు 

చెర బట్టుకు పోయిన తర్వాత రాముడు దుఃఖిస్తూ సీతను ఎవరో ఎత్తుకు హోయారని 

అచ్చట కన్పించిన పతివారిని చివరకు చెట్టును పుట్టను అడిగినటున్న సందర్భం 

“సుందర సకులారా - వో హో శెందనంపులారా” * అనే పాటలో వర్ణితం, 

“పాపాత్కుండెవడో - సీతను యెత్తుకు పోయాడూ” అనీ, - 'మోసమాయెగదురా 
లచ్మన - యెంత జరిగెగదురా' అని విలపిసాడు రామ.డు. రాముడు సీతజాడను 
తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతతో 'నారికేలులారా వనిజము - శూరపలములారా, సిరు 

తల్లులారా మీరూ - జాడలు గందిరపే అని వనంలోని ఫలవృకాల్ని అడుగు 

తాడు, - 

యుద్ధంలో లక్ష్మణుడు మూర్శి ల్లినపుడు రాముడు దుఃఖించడం “ఆర 

మరలునుదాటి - ఆయోజ్ఞకును జే3”=? అనే పాటలో కన్పిస్తుంది. “ఒదిన 
కోసమూ వచ్చి - వారిది బందించి - వొరిగి పోతివి తమ్మూడూ” అని దుఃఖ 

సాడు. “ఉప్పు కోసము వచ్చి కప్పురము యిడనాడి - కపులార నేనేమి సేతు” 

అంటూ విలపిసాడు. సామాన్యంగా సంఘంలో మనుష్యులు (ప్రమాదాలకు గురె 

గాని లేదా ఆకాల మరణం పొందితే వారి బంధువులు ఇంకా వారి గుణగణాలు 

తెలిసిన ఇతరులు చనిపోయిన వారి మంచి గుణాల్ని, సాహసాల్ని చెప్పుకుంటూ 
ఏడుస్తుంటారు. అంతేకాకుండా, చూరంగా ఉన్న బంధువులకు నేశేమి సమాధానం 

చెప్పాలంటూ చనిపోయిన వ్యక్తికి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఏడుస్తుంటారు. ఆ పద్దతి 

లోనే రాముడు 'నీ సతీ వురిమళ్ళ నా పతియేడంటే _- చేడంటే యేమందునూ 

28. అను., పా. 123. 
29. అను, పా. రి. 
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అని అంటూ “లచ్చ గొడుగుల కింద రంజిల్లు కుంటనే. వత్తున్నా డని సెప్పేదా 

అని విలపిస్తాడు. తర్వాత జాంబవంతుడు ముందుకువచ్చి హనుమంతుడు సంజీవని 

కోసం వెళాడని చెప్పడం, హనుమంతుడు సంజీవని పర్వతానికి వెళ్ళడం, 

సంజీవని కనుగొనలేక ఆ పర్వతాన్ని “బరికి సంకని పెట్టుకొని రావడం, 

సంజీవనితో లక్ష్మ ణునికి సృహ రావడం మొదలయిన విషయాలన్నీ ఇందులో 

వ ర్దితాలు. లక్ష్మణ మూర్చను గురించి రాముడు విలపించేదే “పాలా వరఠునాక 

సిలకా”89 అనే మరొక పాటలో వర్ణించబడింది. '“ఆకాశనుండేటీ _ ఆ యిం|దా 

జీత్తు సూర్యబానము నాటెనా, లేక శెందా బానము నాటెనా' అని విలపిస్తూ 

“యొడాలు యెడాలెగాని ఎదుటి కెన్నడురావు' ఆనీ “నీయంటి తమ్ముడూ - 

యిక నీతిమంతుడూ ఏ జల్మ మున జూతురా' అని లక్ష్మణుని వినయ విధేయ 

ళలను, నీతి నియమాలను యేకరువు పెడతాడు. ఇంకా “మనతరం డి దశరద 

మరియాద దప్పక అడిమి పాలుగ జేసెరా' అనీ, “పుట్టినపుడు కయిక కుతికా 

నిండొడ్డూబోసి కూర్చి సంపక పోయెరా' అని దశరథుని, కైకను దూషించడం 
కన్పిస్తుంది. ఇది జానపదులకు రామలక్ష్మణులపై ఉండే భక్తి, అభిమానాలను; 

కైక, దళరథుల పె ఉండే ద్వేష భావాన్ని తెలుపుతుంది. 

“*యినవే వూర్మిల నా ముద్దు సెలైలా”ి3! అనే పాటలో ఊర్మిశతో 

సీతాదేవి లక్ష్మణుని 'గుణగుణాల్ని “మంచి సవాస గానుడమ్మ నా మంది అనీ, 

“మంచీ రత్నం నా మరిదీ” ఆనీ వివరిస్తుంది. 

భాగవత నంబంధోలు : 

భాగవత సంబంధి గేయాల్లో కృష్ణ చేష్టలకు సంబంధించినవి, కంసుని 

ఆగడాలకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. “ఓరి కంసా యినరా మనమిని దారి 

గానవలెరా”82 అనే పాటలో కంసుని ఒకవైపు 'కుటిలాత్ముడవె కోపతావసమున 

కొట్టజూసితివిరో' అంటూ, మరొకవైపు 'నవరతనాలకు నవదాన్యాలకు నాన్నెము 

గాంచితివి' అని ఆతని గొప్పతనాన్ని [ప్రశంసించడం కన్పిస్తుంది. “గొల్లదారి 

80. అను., పా. "5. 

1. అను, పా. 107. 

లల అను,, పా. 852. 
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వాడలకు కిష్నమూరితీ”33 అనేది కృష్ణచేష్టను తెలిపే పసిద్ధమైన పాట. ఇది 

సంవాదగేయం. ఒక కొత్త కోడలుతో కృష్ణుని సరసం. _గొల్లవారి వాడలకు 

“ఎమి పనుకొచ్చినావని' (పళ్ని స్తే 'పాలుగొనవచ్చినానని' కృష్ణుడి సమాధానం. 
“కొత్త కోడలిన) అత్తగారొప్పరయ్య కిష్నమూరితి' అని బతిమాలుకుంటుంది. 

కృష్ణుడు తక్కువ తిన్నాడా! “సీవు “కొత్తా కోడలువై తే గొల్రబామా-నేను రొక్క 

మిత్త పుచ్చుకొమ్మం'టాడు. చివరకు నీ రొక్క_మొద్దు గిక్క మొద్దు కిష్నమూరితి 

నా మొగుడు యింటే యెగుడు జేసు కివ్నమూరితీ' ఆని తనకున్న భయాన్ని 

కూడా చెప్పేస్తుంది. కృష్ణుడుమా[తం అంతవరకూ వచ్చి వదలిపెడతాడా! 

“నీ మొగుడు నిన్నూ యెరుగుదూనే గొల్బబామా - మీ యత్తకి నాకు యతుకు లేవే 
గొల్దబామా” అసి ఆ ఇంటిగుట్టు బయట పెడతాడు. కోలాటం పాటల్లో ఈ పాటి 

(పచారం ఎక్కు_వగానే ఉంది, కృష్ణుని చేష్టలను తెలిపే మరొక పాట “యిడవరా 

గోపాలా”3* అనేది. ఇందులో మితిమీరిన శృంగారం కన్పిస్తుంది. మరొక పాటలో 

గోపికల పిర్యాదుల్ని తట్టుకోలేక యశోద క క్లుని తప్పుల్ని నిలదీసి అడుగు 

తుంది. “మదనా జనకా సిన్నీకిమై ' 3 అనే పాటలో కొత్త కోడండ్ల ఇళ్ళలో 

చేరి వెన్న దుత్తలు పగుల గొట్టడం, జలక మాడే టప్పుడు చీరలు తీసుకెళ్ళడం, 

అర్ధర్మాతి నిదబోయే పడతుల్ని జడలతో చే కట్టివేసి పరుగెతడం మొదలయిన 

కృష్ణుడి ఆగడాలన్నీ యశోద గుర్తుచేస్తుంది. కృష్ణుడు మ్మాతం నాకేమి తెలియ 

వంటాడు. కృష్ణుని చేష్టలను తెల్పుతూ వెలువడిన ఈ పాట కులుకుల కోలాటం 

లయకు సరిపోతుంది. '“మళల్లై పందిరదిగోసెలి- మాదవుడల్రడుగో”86 అనే మరొక 

పొటలో మాధవుని స్తుతి మాగత్రమే కన్పిస్తుంది. ఆయితే ఈ పాట పూర్తిగా జాన 

పద గేయంగా కన్నడదు. భజసల్లో కూడా ఈ పాటను కొందరు పాడుతుంటారు. 

లే, [పార్లన పాటలు : 
థి 

భజన కోలాటాల్లో కూడ నాటకాల్లోవలె మొదట |పార్థన పాట ఉంటుంది. 

విశ ఇర పూజ ఉంటుంది. వారు చేయబోయే పనికి విఘ్నా లు కలుగకుండా 

లిక. అను", పా, ఉల్. 

84. అను, పా. 106. 

35. అను., పా. రిరి. 

ల$8. అను, పా. 90. 
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విఘ్వేశ్వరుని (పార్థించడం పిపాతణి. ఎక్కువ భజన సమాజాలు, కోలాటం 

జట్టులు విఘ్నే శ్వరునే ' స్తుతిస్తుంటారు. పల్నాటిలో “పరమపద గోయింద 

మాదవి?” అనే పార్థ నపాట ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. ఈ పాటలో విఘ్నశ్యరుని 

"స్తుతి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మధ్యలో అచ్చటచ్చట వెంటేళ్వరుు పేరు విని 
స్తుంది, ఇంకా విష్నుశ్వరుని ఆకారం, అందచందాలు వర్ణితాలు. ““సాయి పాయి 

గనెళ బవుకర'"*36 ఆనే మరొవపాబ కూడా (పార్ధన గేయంగా కన్పిస్తుంది. ఈ 

పాటలో ఆటగాళ్లు “మే మాడెదము పాడెదము కోలన్న ఏసెదము బయబా క్రితో” 

అంటూ “మొక్కు లొసగెడి వారి పనులను సక గ్రాబెట్టె దేవరా! మా బత్రిగని 

కాపాడరా అని స్తుతిసారు. 

కొందరు అద్వైతాన్ని (పబోధించే “-సెరను సెరనూ వయికుంటా 

నాయిక”? ఆనే పాటను కూడా పాడుతారు. ఇందులో వైష్ణవ మకపరంగా 

కన్పించే విష్ణువు, శైవ మతపరంగా కన్పించే శివుడు కన్పిస్తారు. వారిద్దరిని కలిపి 

స్తుతించే ఈ (పార్ధన పాట అంత ఎక్కువగా కన్పించదు. 

నాటక సమాజాలవారు నాటకారంభంలో |పచురంగా పాడే (పార్థన పాట 

“పారా |బెమ్మ పారామేశ ”*0 అనేది కూడా కోలాటంలో పార్థ న పాటగా కొన్ని 

చోట్ల చోటు చేనుకుంది. (పస్తుతపు కోలాటం జట్టు నాయకులకి కొద్దిగనో, గొప్ప 

గనో నాటకాలతో సంబంధం ఊండడంవల్ల ఈ పాట కోలాటంలో చోటు చేసుకుని 

ఉంటుందని ఊహించవచ్చు. “శ్రీ యెంకటేశ్వురుని సిరిమల్లి తోటలో”*! అనే 

మరొక పాటనుకూడ (పార్ధన పొటగా కొందరు పాడుతున్నారు. ఇందులో వెంక 

'పేశ్వరుని స్తుతి ఉంటుంది. పర మాత్మునెలుకోవడం తప్ప ఇతర ఏ పని తగదని 

ఇందులో [ప్రబోధం కన్పిస్తుంది. 

ఫి. అను, పా. 72. 

౨8, అను, పా. 78. 

899. అను., పా. 109. 

40. అను, పా. 74. 

41, అను., పా. 119. 
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గురు స్తుతిని తెల్చే “సీ గురు పదములు -మదిలో యెప్పుడు - సింతన 

జేయుము రోరన్న ”12 అనె మరొక పాట కూడా (పార్ధ్థన పాటగా కన్పిస్తుంది. 

అన్నింటికన్న గురుడే మిన్నయని, ముఖ్యుడనీ “యేగతి జూసిన యింతకు మిక్కి_లి' 

లేదని కాబట్టి గురుని సేవించమని ఇందులోని (ప్రబోధం. గురుడే బ్రహ్మ, గురుడే 

విష్ణువు, గురుడే శివుడు, గురుడే సత్యం, గురుడే తోడు గురుడే నీడ, గురుడే 

సర్వం - కాబట్టి గురుని పాదాలే మనస్సులో ఎప్పుడూ స్తుతించమని ఉద్బోధ. 

“అందరాని పలమంద బోకుమీ, ఆశలు దీరవని', “ముందుగ గురుతెరగని పనులు 

మోసమని, ఈ శరీఠము కాశ్యతం కాదనీ “నెత్తురు మాంసాల తి త్తేగాని పు తడి 

గాదసీ' కాబట్టి మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు గురు పాదాలు మనస్సులో ఎప్పుడూ 
సేవిస్తూ, కీర్తి పతిష్టలు సంపాదించడమే జన్మ సార్థకమౌతుందనీ, జీవిత పరమా 

వధికి గురుని సేవలు అవసరమని బోధించే దీపాట. 

పేకరించిన కోలాటం పాటల్లోని (పార్ధ న పాటల్లో దాచాపు అన్నీ కూడా 

(పబోధాలే, 

6. మంగళారతులు: 

కోలాటంలో చివర మంగళారతి పాడుతారు ఆట ఆంతా విఘ్న ంలేకుండా 

సాగిన తర్వాత చివరలో మంగళ|పదమైన పాటను పాడడం అనేది నాటకాల్లో 
కన్పిస్తుంది. జానపద గేయాల్లో మంగళారతులు (ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. అవి 
పెండ్లి సందర్భాల్లోను, వేడుక సమయాల్లోను పాడేవి. కాని కోలాటంలో పాట, 

పూర్తిగా అయిపోయిన తర్వాత ఆట ముగించే ముందు చివరి పాటగా పాడేది 

మంగళారతి. ఈ పాటలో సామాన్యంగా దై వస్తుతి ఉంటుంది. “అంబ నీకు 

యిదిగొ మంగళం”క3 అనే పాటను ఎక్కువగా పాడుతారు. ఇందులో అంబ 
గొప్పతనాన్ని పొగడుతూ అన్ని వేళలా కాచి రక్షించమని (ప్రార్ధిస్తారు. “మంగళ 

మని పాడి ఆడరే”** అనే పాటను కూడా కొందరు పాడుతారు. ఇందులో రంకు 

నేర్చిన ఈ మాయ (పపంచంలో శాంతిగా (బతకాలంటే సంకటములన్నీ బాపే 

శ్రీ వంకటరమణుని సేవించమనే (పబోధం కన్పిస్తుంది. మరొక మంగళ గీతం 

42. అఆనుుపా, 111. ' 



కోలాటం పాటల వర్గీకరణం = అనువర్ణనం 2౨51 

“దేవ దేవ మంగళం”*్ అనే దానిలో హనుమంత, శ్రీరామచందుల స్తుతి కని 

స్తుంది. “సెలియా మంగాళా మనారీ, శ్రీకెన్న కేకని సకియా మంగాళా మనారీ”*6 
అనే మరొక మంగళగీతంలో చెన్న కేశవస్వామి స్తుతి కన్పిస్తుంది, నాటకాంతంలో 

వచురంగా పాడే “నీ నామా రూపములకు ని నిచ్చె జయా మంగళం * అనే పాట 

కూడా కొన్నిచోట్ట కన్పిస్తుంది. 

7. లాలిపాటలు : 

పిల్లలకి సంబంధించిన జోల పాటలే లాలిపాటలు. లయకు పాధాన్యం 

ఉంటుంది. సంగీతానికి దగ్గరగా ఉంటాయి. తల్టులు పిల్లలకు లాలిపాటలు వాడే 

టప్పుడు రాముడు, కృష్ణుడు, లవుడు, కుకుడు ఒకరేమిటి- వారికి తోచిన ఏ 

దేవుణ్ణో, ఏ బాల వీరుణ్ణో తమ బాలునికి ఆపాదించి పాడుతుంటారు. ఈ ల 

పాటలు కోలాటం పాటల్లో చోటు చేసుకున్నాయి. వీటిలో “రామాలాలీ వే.గాశ్సామా 

లాలీ4కి అనే పాట చాలా పసిద్ధి చెందింది. “లాలి లాలోయమ్మ లాలి లాలి 

మాయమ్మా”*#ి అనే మరొక పాటలో సీత, అంగదుడు, హనుమంతుడు, జాంబ 
వంతుడు మొదలయిన వాళ్ళు కన్చిసారు. కోడై కాళ్ళందరు క కొంన్న మయా - 

నవ్వుతూ కిష్నమ్మ లాలనుచు పొడు ఆని కృష్ణుణి జట్టు నాయకునిగాను, కోడై 

కాళ్ళంతా కోలన్న వేసే జట్టుగాను చక్కని ఉపమానాలతో పుష్టనవీ పాట. ఆముతై 

ఈ పాటలో కన్పించే ఇతర వ్యక్తుల గురించి ఏమీ తెలియదు. వారితో సాకు 

సంబంధం కూడా కన్పించదు. అయినప్పటికి ఇట్టాంటి పాటలు పచారం పొందు 

తూనే ఉంటాయి, న్నాయేడవకూరా-లవ్వన్నా యేడవకూరా"”509 అనే మరాళ 

లాలిపాటలో సీత తన కుల కొడుకుతో ఏకరువు పెడుతుంది. 'ఒంటౌొంది. 

బతుకాయె ననీ, 'ఒక రా|తి వొక పగులూ- పొన్నమాను కింద' అనీ, “న.స్పుం 

షా 

45. అను., పా. 69, 

46. అను., పా. 5. 
47. అను., పా. 70. 

48. అను., పా. 97. 

49. అను, పా. 101. 

50. అను,, పా. 4. 
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డేది వూరడిమి - నువు పండేడే కారడిమి' ఆనీ తన బాధల్ని వెళ్ళబుచ్చుకుంటూ, 

“పినతండీ లచ్మ నుడు వచ్చే యేడవకూరా” అనీ ఊరటపడుతుంది. అంతే 

కాకుండా “మీ తండ్రీ రామయ్య యిల్లు యిరిసి పెళ్టియాడే' నని, “నను మరిసి 

అడిమికంపె' నని, మీ యవ్వలుకౌసల్యా, సుమితలు నీ మీద దయదప్పారనీ 

తన గత విషయాలన్నీ గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఆంతేకాకండా, ఈ పాటలో మరణిం 

చిన దశరథుని పేరు సీత చేత పల్కించడం; (బతికి ఉన్న కైక పేరు పల్కించక 

హోవడం విశేషంగా గమనించ తగ్గ విషయాలు. అంటే సీతకు కెక మీద కోపం 

ఉన్నా లేకపోయినా సీతారాముల్ని అడవికి పంపిన విషయం జానపదులు మాతం 

మరచిపోలేదు. “ఆటాలాడిరీ కుశలవు లాటాలాడిరీ"్! అనేది మరొక లాలిపాట. 

కుశ లవుల గొప్పదనం ఇందులో వర్ణితం. 

శేకరించిన లాలి పాటల్లో అన్నీ రామాయణ సంబంధి గేయాలే లభించాయి. 

ర. వలపు పొటలు : 

జానపదుల గేయాల్లో వలపు పాటలు అ(గస్థానాన్నే ఊంటాయి. ఇవి 

భ్భంగార రస|ప్రధానాలు. ఇందులో అసభ్యంపాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. 

కొన్ని కొన్నిచోట్ల బూతుక నబడడం కద్దు. వీటిలో గ్రీలవరంగాను, పురుషులపరం 

గాను, స్రీ పురుషుల సంవాద రూపంలోను ఉంటాయి. “కలువరాయ వుదయ 

వన్నెలో”? అనే ఒక పాటలో ఒక కాంత విరహవేదన కన్పిస్తుంది. తన విటుడు. 
కలువరాయడు. అతని హృదయంనుంచి వెలువడే చళ్లని వన్నెల హాయికి కలిగిన 

వియోగబాధకు తాళలెకపోయింది. అంతేకాదు, అతడు ఆమె పాలిటి మాచర్ల చెన్న 

కేశవుడు. ఆ కులుకులాడి 'నందమామకంటె సక్కని సిన్నదాన్నిరా' అని తన 

అందాన్ని పొగడుకుంటుంది. ఆమె నీరుకావివస్త్రం కట్టింది. [పియుణ్ణి చూడాలని 

మనసుకద్గింది. ఆ తహతహతో నిలువలేకపోయింది. తాను అందగత్తె ముస్తాబ 
యింది. కాబట్టి తన రూపు తానే చూసుకోవాలి. అందుకని [పియుణ్జ్ 'వీడ జూడ 

నాకు నిలు ద్దమంపరా' అని కోరింది. ఇంత విచ్చలవిడిగా. తన మనస్సు విప్పి. 

చైబుతునాా తనకూ భయం ఉంది. 'అ తమామ గళ్టదాన్ని' అంతేకాదు, “క త్తి. ఇ 

వ 

తా, 

51. అను., పా. 1క్, 

క౨. అను, పా. తీ&4, 
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పదును యంటి మొగుని గల్చదాన్నిరా' అని తెలుపుతుంది. [పియుణ్ణి జూడకుండా 

నేమో ఒక నిముషమైనా ఓర్చలేదు. కాబట్టి “మొగుడు వూరిలో లేకజూచి మాట 
అాడరా'అని విటుని బాగోగులను ఆలోచించి జా[గ_త్తగా రమ్మని హెచ్చరించింది. 
వస్తూ వస్తూ ఆకు కులు తెమ్మంది. ఈ పాటలో పాఠాంతరాలు కన్పినాయి. 

“నారదాది.... పద్మనాభ నిన్నుజూడ - మనసు గల్లెరా మోహన' మొదలుగాగల 

నాల్గ్లుపాదాలు అధిక చరణాలు. ఈ చరణాలు ఏపాటనుంచి ఎగిరివచ్చి ఇందులో 

దూకాయో తెలీదు. కాని పాట మధ్యకు చొచ్చుకుపోయాయి, ఈ పాఠాంతరాలు, 

ఆధిక చరణాలు అనేవి అధిక [పచారంవల్ల చేరుతాయి. జానపదగేయ లక్షణాలు 

బాగా వంటబట్టిన పాట ఇది. 

“శ్రీకార పలనాటి సీమలో నెలకొన్న "5% అనే మరొక పాటలో పలనాటి 

సీమలోని జాణల సరసాలను తెల్పి కథనాలు కన్పిసాయి. ఒక పడతి తన 

విటుడికి కబురంపుతూ 'కొలపట్టి సూసితే గో త్రమందున నాకు కులము లేవని 

చెప్పమన్నది. తన విటుడికి ఎవరన్నా “జాబు రాసెదమన్న సరములు' నేనిస్తై 

నంటుంది. మజిలీ రేపే కాబట్టి “తూరుగోటికిర మ్ము' అని సంకేత స్థలాన్ని చెప్తూ 

“మాట తప్పక రమ్మిని మరిమరీ గుర్తుచేస్తూ కబురంపుతుంది. ఆంతే కాదట, 
తానొక్కతే వస్తుంది. తనతో తర్కానికి దిగిన వాళ్ళకు ఆధారం తానే చూప్పుకా 
నంటుంది. శ్రీ గిరిపాటి చిన్నదేమో తన విటుడు ముత్తయ్యను గుండ్రపాటికి రమ్మని 

కబురంపుతుంది. (ఖ్రీగిరిపాటికి గుండ్రపాడు తూర్పు దిశలో 8 కిమీ. దూరంలో 

ఉంటుంది. కటియారం, రైలు వడ్డాణం, రాతెండి కడియాలు, జలతారు చీరె, 

చానికితగ్గ రైక గనుక తెస్తే శ్రీ గిరిపాటికి తూర్పుదిశన 50 కి.మీ. దూరంలో 

ఉన్న కోటప్పకొండకు కూడా వసానంటుంది. అంటే అవన్నీ ధరించి ముసౌాజయి 

కోటప్ప కొండలో మహాశివరా (తికి జరిగే తిరుణాలకు వస్తుంది. ఇవని 

తత్తరపడి అసలు రాకుండా పోతాడేమోనని ఊరకే అన్నాను, కొబట్టి ట్ట తత్తర 

పడబోకు వుతాదే నువుయాని - సితాము దయ వుంచే మంటుంది. ఓట; స్నెచకి 

చాటున “నా మొగుడు బొయ్యాడు - అడిమిలో వున్నాడు నాకేమి భయం" లేదు 

రమ్మంటుంది. అంతేకాకుండా 'కడగొట్టు నా మరిది గట్టి సాదన కాడు ర్సిప్వె 

తిరగి రమ్మని" హెచ్చరిక కూడా చేస్తుంది. (పియుడి కబురు ఎట్టాగు తెరయడు, 

తననన ననానననినో. గ 

చీకి. ఆను, పా. 111. 
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పొరపాటున అత్తమామలకు తెలిస్తే ఇబ్బంది. కాబట్టి ఎవరికీ తెలియకుండా 
ఉత్తరం రాయమని తన జా[గత్త తాను పడింది. ముదిరిన రంకుతనమైనా' 

ముప్పురాకుండా చూసుకొంటున్న జాణతనం. ఈ పాటలో కూడా అధిక 

చరణాలు, పాఠాంతరాలు కోకొల్లలు, ఈ పాట [పచారానికేమీ తక్కు_వలేదు. 

ఇరుకు సరుకులు చూసుకుంటూ, ఇబ్బందులకు గురికాకుండా పియుజ్జి 

గమనించనట్టు తన పని తాను చేసుకుంటున్న ఒక వగలాడిని |పియుడుబేసే 
గలు “పసుపూ గొపే సిన్నాపడతీ-పలకారించావే”5* అనే మరొక పాటలో 

న్పిస్తాయి. అతన్ని పలకరించాలి. ఆతనిపై గంధం, కస్తూరి చిలకరించాలి. 

అక్కడి సరసం కాగానే ఆసలు సంజ్ఞ, పాలకోసమనే నెపంతో పనసపాటికి 

రమ్మంటాడు. తానైలే నేతి కోసమనే నెపంతో నెలతపాటికి వస్తానంటాడు' 
ఎల్లుండి గనుక (ప్రియురాలు రాకపోతే తనవల్ల ఏదో నేరం జరిగిందని భావిస్తానని. 
తన మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటాడు. “ఎల్టాటూరికి బొల్చాపల్లి ఎంతో దూరామూ' అని 

సంకేత స్థల దూరాన్ని గూర్చి అడుగుతాడు. ఇంతెందుకు, తాను రావడానీకి 

పడకశటిల్లు ఎంత దూరం ఉందో తెలీదంటాడు. చాటు సరసాలేగాని, బజారు. 

సరసా తెరుగని వగలాడి పడకటింటికి సందు మ్మాతమే అడ్డం ఉంది, (పియురాలు 

వస్తానంటే |పియుడికి అది కూడా ఒక దూరమా? అని దూరం ఉందని 

రాకుండా పో డేమోనన్న అనుమానంతో ఆసలు గుట్టును, ఆకాంక్షను 

తలుపుతుంది. 

fo 

UN 

ప్రియురాలి జాడను (ప్రియుడికి తెలియజేసిన దూతిక సంచేశం 

నిన్నే కోరియున్నా దీ*5ర అనే ఒక పాటలో తెలుస్తుంది. ఆతడు ఆమె 

పాలిదికి చెన్నరాయడు. దూత ఆతనితో ప్రియురాలిని గొప్ప చేసి చెబుతుంది. 

“ఎరా యె|రాని సిన్న దీ-అది యెండీ సొమ్మూలు గల్లదీ', పిడికెడు నడుముతో, 

ముఖమంతా మొదిమలతో, హంసమొగ్గల రవిక దొడిగి మదనశాస్తాన్ని మదించి 
“నిన్నేకోరి యున్నా దీ, సేవకే రమ్మన్న దీ'అని సందేశం. ఆసథ్యతన అత్యున్నత 

స్థాయిలో కూర్చోబెడుతున్నారనకుండా సభ్యతలో కూడ అఆగగస్థానాన్ని తెలిపే, 

శు 

54. ' అను, పా. 7కి, 

55. అను,, సొ. 69 



కోలాటం పొటల వర్గీకర ణం లః అనువర్ణనం విర్ర్ 

రచనలు ఉంటాయనడానికి ఇచటి “సేవి ఆనే పద (ప్రయోగం. ఉదాహరణగా" 

[(గహించవచ్చు. . 

“ఓలలాడిరి సకులు”56 అనే మరొకపాటలో హైైదాబాదు, సికిం దాబాదుల 

వరకు కోటయ్య పంతుతే మేెటియని ఒక జట్టు నాయకుని పొగడ్త కన్పిస్తుంది. 

ఈయన పిల్లుట్ట శివారులోని రుక్కిణీపురం నివాసి అయిన ముడిమాల కోటయ్య అని 

కొందరి ఊహ.క్” ోకోలూ కోలే కోలన్నా కోలే”్”క అనే మరొక పాటలో వస్తూ 

వస్తూ కారణం లేకుండానే తన కడకు రాకుండా పోయిన (ప్రియుణ్జి (పియురాలు 

(బతిమాలడం కన్పిస్తుంది. తన కడకు రాకుండా పోవడానికి కారణం తెలీదు. 

తాను ఏ నేరమూ చేయలేదు. అందుకే “నిన్నాన్నేడు నాతొ పొందూగూడి- నా 

నేరాములూ ఎంచ నీకు రీతి గాదయ్యా' ఆని నీతులు తెలుపుతుంది. పాపం, అతడు 

కూడా మోజున్న వాడే, కాని ఏంచేసాడు?. ఆతని సోదరుడు 'బామామంచీదీ బంగారూ 

గుళ్ళాదీ- నేనేమి జేతుర తమ్మూడా అది కానీ కులమూదీ” అని తన అభ్యంతరాన్ని 

తెలుపుతాడు. ఎంత చాటు సరసం ఆయినా ఎక్కువ కులంవాళ్ళకు తక్కువ కులం 

వాళ్ళతో సంబంధం సభ్యత కాదని అన్న గారి ఉద్బోధ. చేసేది తప్పెనా కొంత 

సభ్యత అవసరమని సోదరునికి ఉవాచ. (పియుడి ఇబ్బందులు తనకు తెలియవు. 

తనవల్ల నేరంలేదు. ఇప్పుడు కానికులమనో మరొకటనో నేరాలు మోపడం రీతి 

గాదు. అందుకామె ఏ బాధ్యతా వహించదు. తనకు కావలసింది తన విటుడి 

సరసం. అయినా తన ఇష్టప్రకారం ఏదీ జరిగేటట్వలేదు. అందుకే చివరకు 'నీ 
ఆడుగులాకూ మొక్కేదానూ ఆశ దీర్చరా' ఆని తన చివరిమాటకూడా చెప్పిందీ 

“కోలు కోలన్న కోలు కోలో నా సామి - కొమ్మలిద్దరు మంచి జోడో”5 

అనే పల్లవితో మరొక పాటుంది. ఈ పాటలోని చరణాల్ని పోలిన చరణాలు. 

56. అను., పా. 81. 

భ్7. కొండం వెంకట నర్సయ్య అనే జట్టు నాయకుని నుంచి ఈ విషయం. 

సేకరించబడింది. 

శర. అఆను,, పా, 42. 

9. అను., పా. 80. 



256 పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

కొన్ని మరికొన్ని | పాటల్లో కలిశాయి. మరికొన్ని చరణాలు వేరు వేరు పాటలుగా. 

వెలళాయి. ఈ పాటలో వలపు క త్తిల మరియు వలపుకాళ్ళ రకరకాల రంకులు, 

పడ్డపొట్లు, తదితర విషయాలు బయట పడతాయి. వింతలు వింతలుగా ఉన్న 

ఈత పేళ్ళ రవికతో ముస్తాబైన ఒక వగలాడి "*సోజ్టేమైనా జొన్న చేలో 

నాసామి-దోసకాయకు మోసపోతి” నంటుంది. మరోవనిత కడవతో బావికి నీళ్ళకు 

బోయి కడవను ముంచుకుంటూ “జోడు జేతులు కడవమీది పెట్టి, “వాలుగన్నులు 

పక్కనే ఉన్న ఓక వాగ్గాయమీద విసరింది. ఆతడు తక్కువ తిన్నాడా! “వార 

జాతల కడవనిండే నాసామి - వోలలాడీ పోవె బాలా” ఆని సరసానికి దిగుతాడు. 

మరొక కులుకులాడి చేటలో చేరడు వడ్డుబోసుకుని చేమకూర కొనడానికి వెళ్ళింది. 

ఈవిడ చేమకూరశే వెళ్ళిందో, మరెందు కెళ్ళిందో తెలియదుగాని “సేమ కూరా 

సెదులు బే నాసామీ-వాడిమీదా (బెమలు దే ప్ఫే' అని గొణుక్కుంటూ తిరిగి 

వచ్చింది. ఆ సోగ్గాడు మరే కులుకులాడితో కులుకుతున్నా డో లేక చెప్పిన మాట 

తప్పాడోగాని ఈమె కింత కోపం వచ్చింది. వేట నేర్చిన మరొక చిన్నది పుట్ట 
మీది పిట్టను కొట్టబోయింది. కానక కాలెక్క_డ పెట్టిందో? తేలు కుట్టింది. తేలు 
గుడితే [గామాల్లో సామాన్యంగా మంతం జెడుతుంటారు. ఈ చిన్నదానికి ఏ 
చిన్నోడు మంతం బెట్టినా మల్లెపూల పాన్పువేస్తానని ఆభయమిస్తుంది. తోటకు 

పోయిన మరొక గడుసుపిల్ల తనను వెంబడించిన [పియుడితో కొయ్యకూర 

మ్మాతమే కోళాను. ఇంకా చెంచలికూర కొయ్యాలని (బతీమాలుతుంది. చివరి 

కాతడి ఇబ్బంది భరించలేక “వాసిగల్లా మొగవాడా నాసామి-వచ్చి ఒక రోజుండ 

రాదా అని తనకు ఇంటివద్ద ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవనే “గుట్టు'ను తెలుపుతుంది. 

ఒక సరసుడు తన [పియురాలితో తన కో ర్కెలన్నీ చెబుతాడు. బలుసుకూర, 

నెల్లికూర,. చింతచిగురు మొదలయినవన్నీ వండిపెడితే తన వలపు తీరుతుందం 
టాడు. ఒక మోజుక త్తి బొమ్మలున్న రవికను ఎలుక కొరికింది. ఆ రవిక మీద 

ఆమెకు మోజు ఎక్కువ. చినిగి పోయిందయినా జాలబోసుకుని దాన్నే తొడగాలని 

ఉబలాటం. అందుకే “జాలబో సే జంగముంటే నాసామి-జాముకొక్కా. పానుపేద్దూ 

అని తెలుపుతుంది. ఒక రెడ్డి పొలానికి పైరు కోతగోయడానికి చక గ్రాగా ముస్తా బె 

కూలికి బోయిన ఒక కులుకులాడి 'కోనలమ్మా చీరగట్టి నాసామి = కూలి కోతకు 

నేనుబోతే! కూలి మీనా దుమ్ముబాడే నాసామి- రెడ్డి మీనా మరులు బుక” అని కూలి: 

సంగతి మరచిపోయి కులుకుల్లో బడింది. ఒక మరదలు పిల్ల ,మామ కొడుకుతో 



కోలాటం పాటల వర్గికరణం - అనువర్ణనం' ల్లిద్ర? 

'మాయదారీ బండమీనా నాసామి - మందునూరె మామ కొడుకూ మడు లలా 

మాకు లేలా నాసామి-మదిలో ఉంటే సాలు పోరా ఆని తన కేమీ ఎత్తు పెట్ట 

నవసరం లేకుండానే మనస్సులో గుర్తుంచుకుంటే చాల౩టుంది మరొక మోటు 

విటుడితో సరసానికి దిగిన షోకులాడి “కాలె కాలి బండమీనా నానామి - పండ 

ముటడే ముండకొడుకు, కందిరీగ వంటి నడుమూ చనాసామి = కందిపోయే 

యేమి సేతూ”' అని వాపోతుంది. 

కొండమీద ఇల్లు గట్టుకున్న మరొక అందగత్తె ఆందానికి మురిసిపోయిన 

ఒక మోజుకాడు ఉంటే చిన్నదాని కోసమే ఉండాలనీ, ఆమెకోసం జన్మంతా కదు 

చేయడానికైనా సిద్ధ మెననీ అంటాడు. ఇదే చరణానికి మరొక చరణం రూపాంత 

రంగా కన్పిస్తుంది. కట్ట చివరలో ఉన్న ఇంటి చిన్నది చాలా ఆందగ త్రెనీ, ఆమె 

ఎరబుగ్గల మీద మోజు కొద్దీ ఆ ఇంటికి వెళ్ళితే ఆరు నెలలు జైలు ిక్ష వేశారనీ 

ఒక మోజుకాడు వాపోతాడు. చేపలుపస ఒక వయ్యారి ఎండిపోయిన చెరువు 

నిండగానే చేపలకు వెళ్ళి తన పాత మోజు తీర్చుకున్నానంటుంది. 

ఇట్లా ఈ పాటలో చాలరకొల మన స్తత్త్యాలు తెలుస్తాయి.. జారలక్షణాలు 

మితిమీరిన మోతాదులోను, శృంగారం విచ్చలవిడిగాను కన్పిస్తుంది. ఆధిక 

చరణాలు, పాఠాంతరాలు కోకొల్పలు. ఇదే పోలికతో చాలా పాటలు ఇతర (పదే 

శాల్లో కూడా ఉండవచ్చు. 

ఏ పాట చూసినా ప్రియుడికోసం వయలు ఒలకబొయ్యడమో, లేక 

(పియుణ్జి వర్థించుకోవడమో, లేక (ప్రియుడు [ప్రియురాలిని వర్ణించుకోవడమో 

కన్పిస్తుంది. “కూసోని సెరిగే సేడె కురుల పె” అనే పాటలో ప్రియురాలు పని 

చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తాను గమనించిన వంపుసౌంపుల్ని చెప్పుకొని మురుస్తున్నా డొక - 

సరసుడు. 

60. అను; పా, 8/. 

PK-1 



౨50 ' “౧... పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

“సింతమాను , సిలకలార = గౌర మేటిగ్గేనులార - సందమామ వంటి 

దాన్నిరా! నా సామిరంగ - సందుగాదు యేమి జేత్తురా”*! అనే పల్లవితో 

మరొక (పథ్యాతమైన పాట ఉంచి, ఇచి విస్తృత (ప్రచారం పొందిన పాట. ఈ 

పాటకే *నా సామిరంగి అనే దానికి బదులుగా “రంగయ్యబావ' అనే పదంతో 

ఇదే పల్లవితో పాఠాంతరం కన్పిస్తుంది. ఈ పాటలోని వగలాడి “రంగయ్య 
బావ'ను ఆకర్షించడానికి లేనిపోని మాటలన్నీ చెబుతుంది. వేసవిలో పచ్చిక 
లభించని |గామాల్లో దగ్గరగా ఉండే అడవుల నుంచి పథవుల మేతగా ఏపె ఆకు 
కోసుకొనివచ్చి వాడుతారు. ఈ పాటలోని చిన్నది “ఎక్కలీని యేపె లెక్కి. 
సిలకవోలె సిక్చి_నా' నంటుంది. కాబట్టి చెట్టునుంచి దించమని కోర్కె. 

మామూలుగా దించడంకాదు. కలివెపూల దట్టిగట్టి దించాలి, కలివపూలు వేప 

పూపు ఆకారంలో చిన్నవిగాను, తెల్రగాను ఉంటాయి. ఎందరో కవులు ఎన్నో 

కావ్యాల్లో పలు రకాల పూలను శృంగార ఉద్దీపన వస్తువులుగా వాడారు. కాని 

కలివెపూలు ఏ కవి వాడినట్టు కనపడదు. మరి దాని మాధుర్యాన్ని రసికాగణులే 
ఊహించాలి. ' 

మరొక చిన్నదాని మగడేమో ఇంటి మీద ఉల్లిపొట్టు గప్పి, మల్టెమొగ్గ 
మంచమల్లి వ్యాపార నిమి తం వెళ్ళాడు, ఈ వన్నె లాడిదేమో బాల పాయం. 

'సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల వాన గురిసె = సిలక పలుకు లొలుకు పస్రైరా 

నా. సామిరంగ - పొగడ సెక్కు నెగిడి పంపరా అని తన సరసతను తెలిపింది. 

పొగడ చెక్క నెగడితో ఆగలేదామె కోర్కె. “ఒక్క ర్మాతి న్నిదసేయరా' అనేది 

మనసులోని మాట. అంతేగాదు, తాను అందెగ త్తెననీ, వయసులో ఉన గదాన్ననీ, 

అంతకుముందు నుంచి ఉన్న పరువం, అందం తగ్గిన ప్రియురాలిని వదలి 

రమ్మని “సిగురులేని మానుబాయరా” అనే గూఢార్థ | ప్రబోధం. ఎప్పుడో ఒక్క 

రవిక తెచ్చి మళ్ళి ముఖం చూడలేదని తిరిగి తన వళంచేసుకోవడం కోసం ‘కొత్తది 
ముచ్చాలనౌట్టు కొమల కుంట, సెట్ట రవిక - అప్పుజేసి యేల తెత్తిపీ - అని 
ఆప్యాయత, సానుభూతులను తెలుపుతూ 'అపటి మాట లేల బోయరా ఆని తమ 

గతాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. ఆంతేకాదు, మిద్దెమీద చిక్కుడుతీగ అల్లుకొని పెద్దదయి 

కాయలు, పిందెలు కలిగే వయసుకు వచ్చిందని తనకు ఉపమానంగా చెప్పుతూ 

61. అను; పా, 50. 
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ప్రాయమెవరి పాలు జేత్తురా' ఆని వాపోయింది అంతేగాదు, “ఓడమేది వయిలు 

కాడు - యీలలెేసి పిలవసాగె = ఓడ బేరమాడమానెరా' అనె రెచ్చగొడుతుంది, 

ఇట్టా తన గతాన్ని మర్చిపోలేక పియుణ్ణి మళ్ళి తనవాజ్ణి చేసుకోవాలని ఎన్నో 
పన్నా గాలు పన్నుతుంది. ఇచ్చటి ముధిరిన కోర్కె? ముచ్చగొలిపే సరసం గమ ' 

నించదగ్గది. 

“అమ్మా నేను సిన్నదాన్ని - అల్లుడొస్తే తోలపోకు”62 ఆనే మరొక . 

పాటలో కన్పించే వయసు చిన్నదైన ఒక వన్నెలాడి “తమలపాకు నడుము 

ఉందనీ, కురులు కంచి మేకలపాలతో పెంచినవనీ, తాను తిరగని భూమిలేదని - 

చెప్తుంది, ఈ పాటలో శృంగారం శృతిమించి పచ్చిగా బజారెక్కించి. మోట తోల 

బొయిన ఒక ఏతరి మోటబావిలో పడింది. ఆతడు పనిచాలించి యా|తకుపోయాడు. 
ఏతరి భార్య మిండల మరిగిందట. 

సారంగధరుడిమీది మోజుకొద్ది పినతల్లి చితాంగి వలపు పాటల కెక్కింది. 
“సామిరార సారంగదారా”68 ఆనే ఈ పాటలో _పెపాటలకు తీసిపోని వర్ణన 

కన్పిస్తుంది. వంచన చేయవలదని సారంగధరుణ్ణి |పాధేయపడుతుంది. తానుపట్టు 
కున్న సారంగ ధరుని “పంచవన్నెల పావుర మిత్తు'నని ఆశ పెడుతుంది. “కామకేళి 

గూడి నా మది (పేమదీర్చి పోరసామి' అని సిగ్గువిడిచి చెప్పింది. సారంగధరుని 
చూచింది మొదలు చి[తాంగికి న్మిదలేదు. మనస్సుకు | పశాంతతలేదు. “ పేమతోటి 
వందనములు అందుకొమ్మ న్న పినతల్లితీ సారంగధరుడిచేత నీతులుచెప్పించడం 
కన్చిస్తుందిపాటలో. “పిన్నతల్లివి కావలెనమ్మా' అని చిత్రాంగి స్థానాన్ని తన వావి 

వరుసల్ని గుర్తుచేస్తాడు. ఆమెకు ఆతనియుడ మాతృ పేమ ఉండాలికాని విరహం 
కాదని గుర్తుచేస్తూ మదనుణ్ణి అధీనంలో ఉంచుకొని “తాడువాయె - తాలిలోని అని 
[బతిమాలుతూ పావురాని ప్ప ఇచ్చి త్వరగా పంపమని వేడుకుంటాడు. మరొక లయ 

పద్ధతిలో నడచిన నాల్గు చరణాల్లో సారంగధరుడు చక్కనివాడనీ, పినతల్లిచేత 
మాటలాడలేక చావుకు తలవొగ్గాడని వివరించబడింది. ఈ పాటలోని కల్పనా చతు 

రత మెచ్చదగింది. జానపదుల చేతిలోపడ్డ ఏ విషయమైనా చేవదేలవలసిందే. ఇచ్చే 

లా 

62. అను., పా.రి. 

68. అను., పా, 122, 
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న 

“ఆదిగో సూడు మంచి బొద్దులు దొడిగింది' 6% “ఇంటి యెనక సేమంచిసెట్టూ” 5, 
'“ఎక్కాడిదానివే సక్కాని కోమలీ*"*%, “ఏమిరా కిట్నా నేనూ నొంటరిగా ఉండా 

లేను, ఏవూరె బామా యేమె వీపేరూ'*కి “మనోహరా విందురారా”6%, “నా 

మాట ఇనవమ్మ కోయిల '*"0,“రావేరాచే నల్లతుమ్మీద ''?'1, “రండీరండోయా ” "8, 

“జడ నీకు ఎవరేశార'*?8, “పో పోమ్మానే పోమ్మానె''?*, “బంతిపూలా వోసిన్న 

దానా, “మందయ్యానో వో మందయ్యానో ' 7, “మెళ్ళో ముచ్చాల పేరు 

ముద్దుగుమ్మా"',?? “రారా ముద్దులగుమ్మా ” ” 8 మొదంయిన పాటలన్నీ శృంగార 

వానన వెదజల విరజాజులే, అయితే వలపు పాటల్లో అగి లతతోకూడిన శృంగార 

వర్ణనలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి 

9. న్గానిక గాథలు : 

సూలంగా స్థానిక వ్యక్తులకు సంబంధించిన చరితను మ్మాతమె ఈ 

పాటలు తెలుపుతున్నయి, “దగ్గి కాపూరస్తుడు”?” అనే పాటవల్ల మాచర్చలోని 

mr 

64. అను, పా. 1. 

65. అను., పా. 1రి, 

66. అను, పా, 2౦. 

67. అను పా ౨5. 

65. అను, పా, 26, 

69. ఆను, పా, 89, 

10. ఆను., పా. 665. 

71. అను పా. 99. 

72. అను, పా. 96, 

7లె, అను, పా. 55. 

7. అన్ను, పా, 50, 

75. అను., పా, 81. 

76. ఆను, పా, 57. 

77. ఆను, పా, 939, 

75. ఆను, పాం 939, 

79. అను, పా. 62, 
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శ్రీ చెన్న కేశవ స్వామికి సంబంధించిన వస్తువాహనాలు, ఆ స్వామి కళ్యాణ 

మహోత్సవానికి సంబంధించిన తిరుణాల్లో జరిగే వివిధ విశేషాలు వెల్లడవు 

తున్నాయి. ఈ పాటలో కన్పించే 'లచ్చిమిదేవి మిద్దె అనేది ఇప్పటికీ వాడుకలో 

ఉంది. లక్ష్మీదేవి అనే దేవనర్తకి, మాచర్లలోని చెన్న కేళవాలయానికి ఆగ్నేయ 

దిశలో పెద్ద బజారులో స్వామి వారికి మండపం కట్టించిందని (పతీతి- అది 

ఇప్పుడు “లక్ష్మీదేమి మిద్దె అనబడుతుంది. కొని స్వామి వారి కళ్యాణం 

(పస్తుతం దేవాలయ మండపంలోనే జరుగుతుంది. ' 

పల్నాటిలోని పజల్లో కొందరి మెడలోనో మొలలోనో కన్పించే హను 

మంతుని బిళ్ళ ఒక విశేషం. అందులో వెలసిన శ్రీగిరిపాటి హనుమంతుడు 

పల్నాటిలో చాలామందికి ఇష్ట దెవం. మాచర్లకు దక్షిణ దిశలో 15 కిలో 

మీటర్ల దూరంలో శ్రీ గిరిపాడు ఉంది. ఇచ్చటి హనుమంతుడు భక్తులకు కొంగు 

బంగార మనీ, కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తా డనీ (పతీతి, (ప్రదక్షిణలు తిరుగుతూ 

ఉపవాసాలు ఉంటూ మొక్కుబడులు చెల్లించుకుంటారు. పిల్లలు లేనివారు 

ఎక్కువగా దర్శిస్తారు. లేకలేక పుట్టిన పిల్లలకు ఎక్కువగా హనుమంతుని పేరు 

పెడతారు. హనుమంతుని వర్ణించే “*స్టినిరి పాటిలోన” ర అనే ఈ పాట కూడా 

కోలాటం పాటల్లో కన్పిస్తుంది. 

కృష్ణా నదిపై నందికొండ వద్ద కట్టిన ఆనకట్ట జగ్మత్పసిద్ధమైంది. దీని 
మీది పాట చాలా (పసిద్ధి చెందింది. నందికొండ వద్ద ఆనకట్ట కట్టిన తర్వాత 

నందికొండ పేరు “నాగార్జునసాగర్ ' అని మార్చబడింది. “'నందికొండా వచ్చెను 

రోర న్నా ”రి1 అనే ఈ పాట ““ఏరువాకా సాగెనురోరన్నా ” అనే పాటకు అనుకరణ, 

ఇది ఆధునిక మైనదే, ఈ పాటలో కృష్ణానది కాలువ అని ఎచ్చటా కన్చించదు. 

ఈ పాటలో- 

నాగార్జునుడికి నమస్కరించి 

మాశెర్దయో శెన్నుని దలిసి 

80. అను, పా. 116. 

81. అను., పా. 65. 
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కారంపుడి అంకమ్మను కొలిసి 
గుత్తికొండ బెలసానంలోను 

మత్తునిద [బెమ్మయ్యను లేప' 

మొదలయిన చరణాల్లో కన్చించేవన్నీ పల్నాటిలోని విశేషాలే. ఈ ఆనక ట్టకు 

అనుకూలంగా విద్యుత్తు, తంతి, రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పడ్డాయి. పండే పంటలు 

మారాయి, 

గుండ్లకమ్మ నదిని గూర్చిన ఒక పాట కోలాటం పాటల్లో చోటుచేసుకుంది. 
ఈ గుండ్డమ్మ నది (ప్రసిద్ధి చెందింది. “ఆహా నిండీ పారీకీవి నురుగులు 

గమ్మసూ”82 అనే ఈ పాటలో నల్లమల, కంభం చెరువు, అయినవోలు, 

వినుకొండ, అద్దంకి డివిజను మొదలనవాటి (పస కి కన్పిస్తుంది. 
నీ 

స్థల (పశ స్తిని తెలిపే పాట ఒకటి టంగుటూరు మీద ఉంది, టంగుటూరు. 
పల్నాటి సీమలోనిది కాదు. జానపదగేయాలు [ప్రచారం పొందే లక్షణం గలవి 

కాబ్ట్టి ఒక (పాంతం పాట మరొక (పాంతంలో కన్పించవచ్చు. ఆ కోవలోనిదే 

అయిన “బరిరే టంగుటూరు బలిరే టంగుటూరు”88 అనే పల్లవితో ఉన్న ఈ 

పాబలో టంగుటూరులోని విశేషాలు వెల్లడవుతాయి. అక్కడ బలమైన రైతులు 

ఉన్నారనీ, వ్యజాల వర్తకులు ఊఉండేవారనీ, టంగుటూరు తోటలకు (పసిద్ధి అనీ 

ఈ పాటలో కన్పించే విశేషాలు రేనాటి బూమిన నమిలి సిన్నపరెడ్డి _ కొడుకు 
అయ్యపరెడ్డి _ గోపాల కిష్నుమ్మ గోవులే కాయంగ _ గోవు పాలాతోటి కోరివేసిన 

టంగుటూరు అనే పాదాలవల్ల నెమలి చిన్నపరెడ్డి అనే వ్యక్తికి టంగుటూరితో 
ఉన్న సంబంధం ఈ పాటవల్ల తెలుస్తుంది. ఈ పాటను అనుకరిస్తూ ఇదే పద్దతిలో 

చెప్పాల చెన్నయ్య అనే కోలాటం జట్టు నాయకుడు “బలిరే కమ్మ ంపాడు బలిరే 

కమ్మంపాడు'9* అశే పల్లవితో పల్నా టిలోని కంభంపాటిలో కారుమంచి వెంకయ్య 

ఆనే రైతును పొగడుతూ ఒక పాటను కట్టాడు. 

తవ, అను, పా, 17, 

58, అను,, పా. 89." 

84. అన్ను పా. రికి 
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10. హాస్యరన సంబంధి గేయాలు : 

నవరసాల్లో హాస్యరసం ఒకటి. దీనికి స్థాయి హాసం, ఊఉ తేజాన్ని, 

ఊల్హాసాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చే హాస్యరసానికి వికృత ఆకారమో, వికృత వేష 

భూషణాలో మూలాలు. విఘ్నేశ్వరుని వికృత రూపం నవ్వు పుట్టిస్తుంది. వేషభూష 

ణాలు, ఆకారాలే కాకుండా వికృత సంభాషణలు, వికృత ఉచ్చార ణలు, వికృత పద 

[పయోగాలు నవ్వుపుట్టించేవే. జానపద గేయాల్లో ఈ విధమైనవి ఎన్నో, ఉన్నాయి. 

ఇట్లాంటి హాస్య గేయాలు కోలాటం పాటల్లోకూడా చోటు చేసుకున్నాయి. 

“పోతుంది సూడరా కల్రింటికీ” రిక్ అనే పాటలో కావలసినంత మోటు హాస్యం. 

ఒక స్త్రీ కల్లు దాగడం చక్కగా వర్ణితం. 'క్రీతగానీవోలె కాసు సేతీకిచ్చి కలు 

బోయి మంటుంది. కాసు చేతికిచ్చి ఊరుకోలేదు. “కల్లు బాగుంటె రేపొత్త మీ 

యింటికి” అని మంచి కల్లు తాగడానికి పథకం వేసింది. 

క కెల్ల బెట్టింది 
పక్మిగల బెట్టింది - 

బడబడా గక్కింంది' అనే చరణాల్లో కొవలసినంత హాస్యం, ఇంత జరిగిన 

తర్వాత “ఇకపోను కల్లుకీ యేనాటికి అని శపథం చేస్తుంది. “ఎంతపని యాయనే 

దేయాసి కని బాధ పడింది. తగిన బుద్ధి వచ్చిందనుకుంటుంది. 

“ఎవరన్న జూసితే యేమనుకుంటరని 

బట్ట దులుపూకోని బాటబడి వస్తుంది' అనే చివరి చరణాల్లో హాస్యం తారా 

స్థాయి నందుకుంది. పాట కల్పన కమనీయంగా ఉంది. 

“సనారకాయా సౌక్కం కీకకాయా”కీ్ అనే మరొక పాటలో కూరలు, 

ఇతరమైన తిండి. పదార్థాలు ఎన్నో వివరించిబడ్డాయి. శనగపప్పు, పెసరపప్పు, 

కందిపప్పు, నేతిబొట్టు ఒకదాన్ని మించి మరొకటి రుచిలో పోటీపడతాయి. అట్టె 

mn 

85. అను., పా. 79. 

86. అను., పా. 125. 
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శనగా పిట్ట, గురకా పిట్ట, క ముజు పిట్ట; కొడి పెట్టలు పోటి పడతాయి. జానపదుల 

ఆహారాల్లో దేనికంటే ఏది ఎక్కువ రుచిగలదో ఈ పాటవల్ల తెలుస్తుంది. పప్పుల 

లోకి నేయి ఉంటేనే రుచి అనీ, పక్షి మాంసాల్లో కోడిపెపే అత్యధిక రుచి అనీ, 
చేపల్టో కొరమట్ట అత్యధికమైన రుచి కల్గిఉంటుందని వివరిస్తుందీపాట. 

మగళజ్ణి పనికి పంపి మాటున మదన విలాసాలు జరిపే ఒక కులుకులాడిని 
మగడు నించించడం “ఆకులో పాకులో”ీ*7 అనే ఒక పాటలో చక్కగా వివరించ 

బడింది. “మొగుడిముందు ఒక నడకా, మొగుడెనకా ఒక నడక' అని అతి విన 

యాన్ని ఎత్తిచూపి నిందిసాడు. అంతేకాదు, భార్యను “బోగంరత్తే అని వ్యభి 

చారిత్యాన్ని గుర్తుచేస్తూ సంబోధిసాడు పీవేకాదు, నేనూ వ్యభిచారినేలే అన్నట్టు 

(న్స కంట్లో నాలంజొడకి అంటాడు. ఇంకా వీది మురుగుల దానా లబ్బరి గాజుల 

దానా బంగారి మురుగులకు బాగనే మరిగావే' అని నిందిసాడు. ఆ విధంగా 

తిడుతూనే “పుల్చలకూ నే బోతే పిలగాడు బద్దర మే' అని తమ సంతాన బాగోగుల్ని 

గూర్చి హెచ్చరిస్తాడు. ఇబ్బంది కల్లిస్తే పిల్లవాణ్ణి 'నీ కడ్డమొస్తేను పొయి కడ్డ 
మేయవి అని వ్యంగ్యంగా తీడతాడు. ఇందులో అసభ్య మైన హాస్యం తొ ణికిస 

లాడుతుంది, 

ఇట్లా హాస్యానికి కూడా కోలాటం పాటల్లో పీఠం ఊంది. 

కట్లు సేకరించిన కోలాటం పాటల్ని పది విభాగాలుగా విభజించడం 

జరిగింది. ఆయా విభాగాల్లో చేరిన ఆయా పాటల ఆనువర్ణనం ఇది. 

67. అను, ఫా. 14, 



ఎనిమిదో 

అధ్యా యం 
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మానవ జీవితానికి సంబంధించిన సకలాంశాల్ని కూలంకషంగా తెల్పేచి 

సాంఘిక చరిత. నేటి పరిశోధనా [పపంచంలో రాజుల, రాజ్యాల చర్మితల 

కంటే సామాన్య మానవుల చర్మితమీదనే విశేష కృషి జరుగుతూ ఉంది. (ప్రజల్లో 

నెలకొన్న మతాలు, కులాలు, దేవతలు, విశ్వాసొలు, వినోదాలు, కళలు, వృత్తులు, - 

వ్యవసాయం, వాణిజ్యం, నమ్మకాలు, వై ద్యాలు, గృహపరిక రాలు, జీవన విధానం, 

అలంకారాలు, నిత్యావశ క సామ।గి మొదలయిన సామాజిక పరిస్థితులన్నీ 

సాంఘిక చర్మితలోని విషయాలే. అయితే చరిత కందని కాలం నాటి సాంఘిక 

చరితను నిర్మించాలంటే చాలా కష్టం, వాటికి ఆధారాలు చాలా తక్కువగా 

కన్పిస్తాయి. సురవరం (పతాపరెడ్డిగారు సాంఘిక చర్మితకు ఆధారాలుగా “సార 
స్వతము, శాసనములు, స్థానిక చరితలు (కై పీయత్తులు, విదేశీ జనులు చూచి 

(వాసిన (వాతలు, శిల్పములు, చిత్రములు, నాణెములు, సామెతలు, ఇతర వాజ్మ 

యములలోని సూచనలు, దాన ప|తములు, సుద్దులు, జంగము కథలు, పాటలు, 

చాటువులు, పురావస్తు సంచయములు”! మొదలయిన వన్నీ పనికి వచ్చే సాధ 
నాలుగా పేర్కొన్నారు. ఇన్ని ఆధారాలద్వారా సాంఘిక పరిస్థితుల్ని సమ్మగంగా 

చర్చించవచ్చు. ఇందులోని ఏదైనా ఒకే ఒక్క. అంశాన్నుంచి మ్మాతమే సామా 

జిక పరిస్థితుల్ని విపులీకరించాలంటే అది సమ్మగంగా ఉండదు. మరి ఒకి 
అంశాన్ని సూక్మాతి సూక్మాంశాలుగా విభజించి, వానిద్వారా విషయ పరిశీలన 

చేయడం పరిశోధనా పద్దతి, పెన చెప్పిన పాటలు అనే అంశం కింద చేరే ఎన్నో 

రకాల సూక్మాంశాల్లో ఈ పరిశోధనలోని “కోలాటం పాటలు అనే విషయం 

సూత్మాతి సూక్మాంశం. ఇంత చిన్న అంశం ఆధారంగా సాంఘిక పరిస్థితుల్ని 

వివేచించడం [పకృత [పకర ణంలోని పర మార్గం, ఈ పాటల్లో లభించే విషయాల 

ఆధారంగా సాంఘిక పరిస్థితుల్ని వీలై నంతవర కు పరిశీలిద్దాం. 
న్ 

1. ఆంధుల సాంఘిక చరిత, పు. 8. 
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ఈ సేకరణలోని పాట ల్లోని విషయాల్ని ముఖ్యంగా మతాలు. కులాలు, 

కళలు, ఆలంకరణలు, (పజాసొకర్యాలు, వ్యవసాయం, అడవులు, జీవన 

“విధానం అనే భాగాలుగా విభజించవచ్చు. పీబిలో క్ కొన్నింటిని మరలా పునర్వి 

భాగాలుగా చేయవచ్చు. ఒక్కొక్క-దానిని విడివిడిగా పరిశీలిద్దాం. 

మతం రి 

జనజీవనంలో మతం ప్రధానంగా కన్పించే అంశం, త్మీవరూపాలు ధరిం 

చడం, ఒకదానిపై మరొకటి విజృంభించడం, ఆయా మతావలంబులు చంపు 

కోవడం మొదలయినవన్నీ పొదీన కాలంలో మతమనే చెట్టుకు పండిన విష 

ఫలాలు. ఆ వ్యవస్థ పోయింది. హింసాకాండలు మరుగై నాయి, (పజాస్వామిక 

౨వస్థ ఏర్పడింది. మఠం మాట పక్కనబెట్టి _పజలు సహ జీవనానికి అలవాటు 

పడ్డారు. ఐతే ఆయా మతాభిమానాలు ఉన్నాయి. (పాచీన కాలంలో విజృంభించిన 

మతాల్లో శెవం, దై తాద్వైతవిశిష్టాద్వెతాలు, జైనం, బౌద్దం, ఇస్తాం, క్రైస్తవం 

ముఖ్యమెనవి. పప వాసనాఫలితంగా ఆయా మత సంబంధి పార్థన మందిరాలు, 

దేవాలయాలు స్థిరంగా నిల్చివున్నాయి, దేశంలో వెన కన్పించే అన్ని మతాలు 

(ప్రచారంలో ఉన్న ప్పటికీ ఈ పాటల్లో శెవ, వె వె ష్టవ, అద్వైత, ఇనాం మతాల 

చస కి వర కే ఉంది. 

“పట్టుకున్న దొంగను- యీరబ|దుడి గుడిదాక 

యివ్వరంగ బట్టకొచ్చి”* అనే చర ణాల్లో కన్పించే వీరభద్రుని గుడి 

శెవ మతాధారంగా నిలిచిన దేవాలయాల్లో ఒకటి. ఇది మాచర్హలోని దేవాలయం. 

ఊరికి ఈశాన్యమూలన, చంద్రవంకకు నూరు మీటర్ల దూరంలో ఉంది. దీనికి 
ఉత్తరం వైపున చెన్న కేళ వాలియం ఉంది. ఈ రెంటికి వెలుపలి ప్రాకారం ఒక టే. 

ఈ చెన్న కేశ వాలయం పల్నాటి యుద్ధంలో ముఖ్యుడై న [బహ్మనాయుడు కట్టిం 

చాడని (పీతి. ఈయన వైష్టవ మకతాభిమాని. 12 శతాబ్దిలో జరిగిన పల్నాటి - 

యుద్దానికి శైవ, వైష్ణవ మశకలహాలు కూడా ఒక కారణం, మాదర్లలోని చెన్న 

కేశవస్వామికి (పతి సంవత్సరం ఏపిల్ నెలలో కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగు" 

నానే 

2. అను, పా. 6౨9. 

న. 
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తుంది. ఆ నమయంలో ఆ వేని తేరు ఊరేగింపు ఉంటుంది. తేరు అలంకరణ 

చాలా విశిష్టంగా ఉంటుందని (ప్రతీతి. “మాచర్ల లేరు మీదదేరంగు రాతా”] ఆనే 
చరణం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుండి. ఈ మహోత్సవంలో పొన్నమాను 

ఊరేగింపు ఉంటుంది. హొన్నమాను చెన్న కేశ వస్వామికి ఉత్సవ వాహనం. 

“ఏడుకొమ్మల పొన్నమాను--ఎదురు నడిసె వుడతలెమి, సిలకలు పావురములు 

యేమీ సితారు గల్ప్లమాను, వంగిచూసే గుడ్దికొంగలు -- వారసూపుల తెల్లకొంగలు, 

సుట్టూ గొప్పెస్టలేమి, నడమనుండు కిష్టమూరితి = కిలకిల నవ్వినట్టు ఉండెనేమో- 
సబవంత జూసి నట్టు వుండెనేమో' ఆని పొన్నమాను అలంకరణ కన్పిస్తుంది. 

భక్తి విశ్వాసాలు పెరిగేకొద్దీ దేవాలయాలు, దేవతలు ఎక్కువగా వెలశాయి, 

పల్నాటిలో మాచర్భ చెన్న కేశ వుడేకాక కారెంపుడిలో అంకమ్మ, శ్రీ గిరిపాదిలో 

ఆంజనేయస్వామి, గురజాలలో గంగమ్మ పేరుబడ్డ దేవతలు. ఇందుకు ఉదాహర 

ణలుగా “మాకెర్లయో శెన్నునిదలిసి - కారంపూడి ఆంకమ్మను గొలిసి,” 
శ్రీ గిరిపాటీలోన బాత్తులందరిగావ - నెలకొన్న ఆనుమ కరునను జూపించరావా”్ 
ఆనే చర ణాల్ని పేర్కొనవచ్చు. 

శవ, వైష్టవ మతాల మధ్య అంతః రలహాలు నిర్మూలించి (క్రీశ. 18 

శతాబ్దంలో తిక్కనవంటి మహాత్ములు ఈ రెంటి సారమూ ఒకటేనని అద్వైత్వాన్ని 

(పచారం చేశారు. ఈ అదె ఇత మత పస క్తెకి నిదర్శనంగా శివవిష్టువుల ఉనికి 

ఒర పాటలో కన్పిస్తుంది. “సి వ కేశవులకు బేదమా - సుగ్గన వంతులకు వాదమా, 

ఎద్దు నెక్కి.నవాడు లింగడూ - వౌలిగద్ద నెక్కినవాడు రంగడూ; ఎద్దునక్కిన 

లింగ, గ ద్దనెకి,న రంగ వారిద్దరొక పేను వాదాప నరులారా”6 అనే చర ణాల్లో 

శివుడు ధరించే రుదాక్షలు, పులి చర్మం, విభూతి, (లిహలం వర్ణితాలు. అక్షు 

విష్ణువు ధరించే తులసి మాలలు, పట్టు శాలువ, ప ప్రైనామం, శంఖుచ [కాలు 

వర్ణితాలు. (పదక్షిణలు తిరగడం, ఉపవాసాలుండడం - మొదలయిన ఆచారాలు 
మీ 

8. అను, పా. 40. 

4. అఆనుు పా. 65, 

క, ఆను., పా. 116, 

6 అను., పా. 110. 
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ఉదాహృతాలయ్యాయి, “ఆం[దుడ రావయ్య పోట్ట బూదెయ్యా”” అనే పాటలో 
“మసీదన్నా తీరకపోయే, నీ పేరు మాసిపోయో అని మహమ్మదీయ దేవాలయ 

(పసి కన్పిస్తుంది. 

ఏదో ఒక త్యాగం చేసో, లేక తత్త్వృవోధనతోనో లేదా మరేదైనా మహ 

త్కార్యంతోనో కొందరు వ్యక్తులు ప్రజల హృదయాలలో దేవతలుగా స్థిరపడి 

పోతారు. అటువంటివారు ఆన్ని (పాంతాల్లోను ఉంటారు. పల్నాటిలో అటువంటి 

వారిలో చిరుమామిళ్ళ సు[బహ్మ ణ్యంగారు ఒరరు, పల్నాటిలోని ధర్మవరంలో 

(పతి సంవత్సరం పుష్య బహుళ అష్టమినాడు శ్రీ చిరుమామిళ్ళ స్సుబహ్మ ణ్యం 

గారి మఠంలో ఆరాధనోత్సవు జరుగుతుంది. ఈయన 19 శతాబ్దివాడు. కమ్మ 

కులంలో పుట్టి, తరతరాలు గా సం|కమించి స వ్యవసాయక వృత్తిని స్వీకరించి 

న్యాయమార్షంలో భక్తి పపత్తులతో జీవిస్తూ, భ క్రితత్వాన్ని పబోధించిన మహ 

సీయుడు. చాలా కృతులు రచించాడు. ఈయన రచనల్లో |పచురణార్థం తీసు 

కెళ్ళిన పదమూడు తాళప[త (గ్రంథాల్లో నాల్లు ము దితమయ్యాయి కి అచ్చయిన 

వాటిని “చిరుమామిళ్ల సుుబహ్మణ్యకృతులు" అనే పేరుతో ఈ మధ్యనే పునర్ము 
దించారు. (శ్రీ సు[బహ్మ ణ్యంగారు సుబ్బదాసుగానే వ్యవహార |ప్రసిద్దం. ఆయన 

తత్వాలు పల్నాటిలో ఎన్నో [ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఆయన దుర్గి శ్రీ వేణు 

గోపాలస్వామి భక్తుడు. నిత్యం దుర్గి వచ్చి స్వామిని పూజిస్తుండేవాడు. సుబ్బ 

దాసుగారికి స్వామి [పత్యక్షమైనట్టు వివరించే కథనాలు కూడా [పచారంలో 

ఉన్నాయి. కంచనపల్లి నారాయణరావు అనే జమిందారు ఒకనాడు తెల్లవారు 

రూమున ఏదో పనిమీద వెళ్ళుతూ శ్రీ వేణుగోపాలస్యామికి నమస్క_రించ వెళ్ళా 

డనీ, అచట సుబ్బదాసుగారితో వేణుగోపాలస్వామి సంభాషణ విన్నాడనీ, ఆ 

విషయం ఎవ్వరికి చెప్పవద్దని సుబ్బదాసుగారు నారాయణరావుతో చెప్పినప్పటికి 

ఆయన (ప్రజలకు చెప్పాడనీ, సుబ్బదాసుగారి కోపానికి గురై నారాయణరావుగారి 

కుటుంబం ఇబ్బందులపాలయిందనీ వివరించే కథనాలు సైతం ఉన్నాయి. ఈ 

సుబ్బదాసుగారిపెన వెలసిన ఒక పాట కోలాటం పాటల్లో చోటు చేసుకుంది. 

“సుబ్బదాసుని గాంచుమురోరన్నా సిన్నన్నా, . నీ మోచ్చమార్షము నెరుగుమురో 

7. అను, పా. 12. 

8. శ్రీ చిరుమామిళ్ల సుుబహ్మణ్యకృతులు, పీశిక, పు. 2. 
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రన్నా సిన్నన్నా”*? అనే పల్లవితో వెలువడిన ఈ పాటలో ఆయన ఉనికి అంతా 

తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఆయన మఠంలో యోగని[దతో ఉన్నాడనీ, ఆయన 

రాజయోగి ఆనీ, భక్తులకు ముక్తిమార్గం తెలిపాడనీ, చెన్నయ్య అనే భక్తుడ్ని 
కాది రక్షించాడనీ ఈ పాటలో వివరించబడింది. 

కుల నిర్మూలనకు శైవ, వైష్ణవ మతాలు తోడ్పడ్డప్పటికీ ఈ మతాల 

పతనాంతరం ఈ రెండు మతాల ఆధారంగా మరలా సరికొత్త కులాలు కొన్ని 

ఏర్పడ్డాయి. వీటిలో కొన్ని కులాలకు కొన్ని కొన్ని వృత్తులు స్థిర పడిపోయాయి. 

ఈ కులాల (ప్రస్తావన కొన్ని కోలాటం పాటల్లో గోచరిస్తుంది. సేకరించిన పాటల్లో 
[బాహ్మణ, కోమటి, రెడ్డి, కమ్మ, భోగం, చెంచు, ఎరుకల, జంగం, గొల్లం. 

చాకలి, గౌండ్డ, తురక మొదలయిన కులాలవారు కన్సిసారు. ఇందుకు ఉదా 

హర ణలుగా= 

“బేమ్మలు నిన్ను గొలవ గననాదా” 10 

“-జెరువువాకిట సీరెలుదికే సేడె 

(బేమ్మణ సిన్నదీ”1 

“యీదిలో దానిల్లురా = బాజారులో దానంగడీ 

అది గడియ గడియకు బేరమిస్తది సకియ కోమటి సిన్ని దీ”, 12 
“కోమట్లు నిన్నుగొల్వ గననాదా” 13 

“కూలిమీనా దుమ్ముబాడే నాసామి 

రెడ్డిమినా మరులు బుస” 14 

“బలమైన కమ్మోరు బాగ్గెమున్నది కమ్మంపాడూ” 15 

9, అను, పా. 124. 

10. అను, పా. 112, 

11. అన్కు పా. 95. 

12. పెది. 

18. అను, పా. 11౨. 

14. అను., పా. 30. 

15. అను,, పా, 8౨, 
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“మొగుడెనకొ ఒక నడకొ--మొగుడిముందు ఒక నడకా 

కనకలగజ్జ్డొ నీక ంట్లో నాలంజొడకే భోగముర త్రే“!* 

“కాళ్ళగజ్జెలు కంచుతాళము యనక మద్దెల నింపగా 

ఆది తధిమి ధిమితకలాడు సున్నది కన్నె బోగము సిన్నది” 17 

“ఎక్కొాడి దానవే సక్కాని కోమలీ 
ఒక్కొ-దాని వడిమిలో ఓ సెంచూ = 

వంటి దాని వడిమిలో”18 

“పట్టు సీరలేలనమ్మ పారుటాకు లుండంగ 
సెట్టు కింద వోలలాడె సెంచువారికి” 19 

“ఎరకాలా వారింటో సిన్నాదీ మంచి 

ఎరకైతే తాదెల్పు సున్నాదీ లలనా” 20 

“నూనె బుంగది జారుకొప్పుది కాటుకొ కన్నూలదీ 

అది సీకటింటికి వన్నెదెచ్చిన అతివ యెరకల సిన్న దీ”౭1 
“తడిన వా్రము మెడన లింగము నొసట యీబుదిరేకది 

ఆది మాటిమాటికి శిముని దలిసే మటము జంగము సిన్న దీ"22 

“జాల బోసే జంగముంటే నాసామి 

జాము కొక్కా పానుపేద్దు”23 

మొదలయినవి కన్చిసాయి. 

“గొల్డ వారి మమ్మా మేము సల్చలమ్మే వారిమమ్మా” 

“పూజగొల్హా వారిమమ్మా బుద్ధులెనా నేరమమ్మా” 

“ఎరగొల్గా వారిమమ్మా ఎగ్గులేవో నేర మమ్మా” 24 
NM . 

16. అను పా, 14 

17. అను, పా, లైక్. 

15. అను, పా. 20. 

19. ఆను, పా. 9. 

20. అను, పా. 21. 

21. అను, పా. €ర5్, 

౨2, అను., పా, 95. 

28. అను, పా. కిరి, 

లిక, ఆను, పా 4, 
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“గొల్లవారి వాడలకు గొల్లభామా 

నే పాలుగొన వచ్చినానె గొల్లభామా”25 

“సిన్నదీ బలె వన్నెదీ యమన్నదీ రమ్మన్నది 

ఆది కంటికి యింపయినా సిన్నది 

కర్న గొల్లోల సిన్న దీ”26 

మొదలయిన చర ణాలవల్ల యాదవుల్లోని పూజగొల్ల, ఎర్రగొల్చ, కఠగొల మొద 
(33) య 

లయిన తెగలవారి ఉనికి తెలుస్తుంది. 

“నాబాబు మంగమ్మా వచ్చి నాది బాగమవే"”2% 

| “కొత్త నీళ్ళు వచ్చెనాని యెక్కే కొండశేప 

నిండే తురకప్ప శెరువు తూరుపలుగు తెల్లబా ర”£ికి 

ఇచ్చటి “నవాబు ఆనే పదం ముస్టింల హంగును గుర్తుచేస్తుంది. “యోగిరా, 

సయ్యోగిరా”2? అనే పాటలో 'కాళ్ళగజైలు కంచు తాళాలతో నాట్యమాడే బోగము 

వారి చిన్నది, “జారు కొప్పుది కాటుక కన్నూలది' ఆయిన ఎరుకల చిన్నది, 
తడిసిన వస్త్రం, మెడలో లింగం, నొనట విభూతి రేకలతో శివుని జపిస్తూ ఉండే 

జంగమువారి చిన్నది, “సీరలుదికే' చాకలి చిన్నది, పసిడి రంగులు కల్లి, చెరువు 
వాకిట చీర లుదుకుతున్న [(దాహ్మణ చిన్నది, “కంటికి ఇంపైన కర్ణ గొల్లల 

చిన్నది, చుట్టూ ఆమడ దూరం గట్టు తిరుగుతున్నది “సేత పిడకల గంపదీ' 
ఆయిన శూ[దుల చిన్నది, 'లొట్టిమీద లొట్టి పెట్టి కల్లో కల్లని అమ్మే గౌంశోళ్ళ 

బట రు ల ఇం న 

చిన గదీ, బజారులో అంగడి పెట్టి “మాటిమాటికి బేరమిచ్చే' కోమటివారి చిన్నది, 
“యూపు జడలది తోపు రెయికది లోపలా తాబొందుదీ మారు బాసాలాడే” మగువ 

25. అను,, పా. 45. 

26. అను., పా. లీక్. 

27. అఆను., పా. 61. 

25. ఆను., పా. 61. 

29. అను., పా. 95. 

PK-18 
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తురకల చిన్నది మొదలయిన కులాల పడతులు, వారి వృత్తులు, వేష భూషణాలు 
స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నాయి. వైన పేర్కొన్న కులాల పడతులు శ్రీనాథుని రచన 
లుగా (ప్రచార మవుతున్న చాటువులలో కశ్చెంచే పలు కులాల స్రీలను _పతిబింబిం 

చడం గ మనించదగ్గది. 

“కాపులు సిను గొల్వ గనదానా 

నిన్ను కొడి మేడందురయ్య గననాదాొచ౦ 

ఆనే చరణాలలో కన్పించే “కాపులు అనే పదం కొన్ని పాంతొలలో 

తెలగ కులస్థులనూ, వెరు కొన్ని [పాఎతాలలో రెడ్డనూ పిల్వడానికి (ప్రచార మవు 
తుంది. ఎక్కువ చోట్ల వ్యవసాయదారులను “కాపులు అనే వాడుక ఉంది. చున, 

పేర్కొన్న “'కాపులు' అనే పదానికి రైతులు అన్న అర్థమే స్పురిస్తుంది. ఈ 
కాపులు గణపతిని (ప్రార్థిస్తారు. కాడిమేడి వారి కోర్కె, 

కళలు ; 

_విద్య, శిల్ప నిర్మాణం, చిితలేఖనం, సంగీతం కళలుగా పరిగణి . 

స్తుంటారు. సేకరించిన గేయాల్లో మొదటి మూటికి సంబంధించిన విషయాలు 
లభిస్తాయి. 

విద్య :- విద్యా విషయక ంగా పపంచం ఎంతో ఆభివృద్ధి చెందించి, . 

అయినప్పటికి జానపద గేయాల్లో ఎచ్చటనో తప్ప సామాన్య [ప్రజలకు అందు 
బాటులో ఉండే కవుల పేర్లే కన్పిస్తాయి. కొరుకుడు పడని విద్యదౌవధాలు 
సృష్టించి గాని, చిత కవితా రసాయనాలు తయారుచేసిగాని, భాషా భేషజాలు. 

(పదర్శించిగానసె గండ పెండేరాలు ధరించవచ్చు. కనకాఖిషేకాలు చేయించుకో 

వచ్చు. గజారోహణాలు చేయవచ్చు. కాని వారికి వరుసగా జానపద గేయాల్లో 
అగ తాంబూలం అందదు. వారిని గురించి జానపదులకు అవసరంలేదు. వారి 
క వితాసృష్టి పీరికి పనికిరాదు. నీరి సమస్యల్ని, ఏరికి సంబంధించిన విషయాల్ని 

తెలిపే కవిత్వమే వీరికి కావలసింది. ఈ కవితా (సష్టలె వీరి మహాకవులు. 
వేమన, (బహ్మంగార్హ వంటి వారె ఈ గేయాల్లో చోటు చేసుకుంటారు... వారు 

అానానాణానానోనినో 

50. అను, పా. 112, 
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చెప్పిన సూక్తులు, తత్త్వాలు సరాసరి ఈ పాటల్లో వచ్చి చరుకు.టాయి. కొందరి 

పేరు కన్పించకుండా వారి ఊరిపేరు మా(తమే కనపడుతుంది “ఆహా = యివేమదీ” ఏ1 

అనే పాటలో జగ్గయ్యపేట కవి అని మ్మాతచు కన్పిస్తుంది. భి రత్వాన్ని కీర్తనల 

ద్వారా (పచారంచేసిన పరమభక్తులు, తా త్తికుల్లో సుబ్బదాసుగా వా కపిడ్డ చిరు 

మామిళ్ళ సుుబహ్మణ్యంగారు ఒకరు. వీరి కృతులన్నీ భక్తిని పబోధించే రచనలే. 

పల్నాటిసీమలో ఇంకా ఎందరో కవులున్నా కోలాటం పాటల్లో. చేరింది మ్మాతం ' 

సుబ్బదాసుగారొక,_రే. 

కవిత్వం వలెనే మం|తవిద్యల్లో ఎందరో పేరు గడిస్తారు. ఆ మంత్రాల్లో 

పాము మంత్రం, తేలు గు మంత్రం మొదలయినవిధంగా ఉంటాయి, | 

( కట్టమీనా & కలియ సెట్టో నాసామి 

కొట్టబోతె తేలు గువే 

మంతరించేగ్గేనులుం టే నాసామి 

మల్లెపూలా పాను పేద్దూ''32 అనే చరణాలలో మంత గాళ్ళ 

(ప్రసక్తి కన్పిస్తుంది. ఈ మంత్రాలతో బాధలు తగ్గుతాయని నమ్మకం, 

శిల్పనిరా్యాణాం :- రాచరిక వ్యవస్థరో కళ లన్నింటికి సమాన ఆదర ణ, 

పోత్సాహం లభించింది. ఆ కాలాల్లోనే (ప్రపంచ (ప్రసిద్ధిగాంచిన. శిల్పనిర్మాణాలు 

జరిగాయి. 

““అత్తార్ పన్నీరు అద్దాల మేడలు 

ఆమిరి యున్నది టంగుటూరు,” 33 

'“అద్దాల మేడలో యిద్దర ముండగ 

ముద్దుటుంగ రమిచ్చి ముద్దుబెట్టిన జాలు, 

ఏ1, . అనుకు పా. 16. 

ఫల, అను., పా. శిరి. 

వెళ, అను, పొ. రితి. 

ఏ4. అను, పా, 80. 
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కట్టినాద గాజుల మేడ”5 మొదలైన చరణాల్లో కన్పించే అద్దాల 

వేడ్క గాజుల మేడ అనే పదాలు కట్టడాల్లో ని కా రీతుల్ని. గుర్తు చేస్తున్నాయి. 

చిత్రలేఖనం : మానవుడు తన మనోభావాల్ని ఎదుటివారికి తెల్పడానికి 
వాడిన సాధనాల్లో చిత్రరూపమొకటి. ఈ చితరూపమైన సంకేతాల నుంచి కొన్ని 
లిపులు రూపొందినట్టు శాస్త్రజ్ఞుల ఊహ. తాను చూసిన, ఊహించిన సమ స్త విష 
యాల (ప్రతిరూపం గీయగల్లిన (పజ్ఞ సాధించాడు. ఆ యానందం అంతటితో ఆగ 

లేదు.. తాను వాడే [ప్రతి వస్తువుమీద తనకు నచ్చిన చి తాన్ని చ్మితించుకోవడం 

లేదా చ్యెతింప జేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంటి గోడలమీద, వాకిళ్ళమీద, తలు _ 
పులమీద, ఇంటి పరికరాలమీద, చివరకు ఒంటిమీద చిత్రాలు చితింపబడు 

తున్నాయి. “దుగ్గి కాపూరసుడు'3* అనే పాటలో. 

“ఏడు కొమ్మల పొన్న మాను-యెదురునడి సెవుడత లేమి 

సిలకలు పావురములు యేమి-సి త్తారుగల్లమామ 

వంగి చూసే గుడ్డి కొంగలు=వార సూపుల తెల్టకొంగలు 

సుట్టూ గొప్పెస్టలేమి-నడమనుండు కిష్టమూంరితి 

కిలకిల నవ్వినట్టు ఉండెనేషూ -సబవంతజూసి సినట్టు 

వుండెనేమా' అనే చరణాల్లౌ మాచర్ల థ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఉత్సవ 
వాహనమైన పొన్న మాను మీద చితాలు ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా వర్ణించబడినాయి, 

“ఇంత లింతల సిరగ ట్రై నాసామి 

ఈతే బళ్లో రెయిక్ దొడిగీ,”' 

“సిలకముక్కూ నీడిరెయికా నాసామి 

ఎలక కొరికిన దేమిే సెత్తూ,' 37 

ఏ5. అను., పా, 115. 

౪6. అను, పా. 62. 

7. అను, పా. శ్రర, 
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“కొత్తది ముచ్చాల బొట్టు కొమలకుంటశెట్ట రెయిక 

అప్పుజేసియేల తెత్తివి నాసామిరంగ”” 

““సిలకనిచ్చి నేనుదె స్తి చింత పేళ్ళ పసిమంచం 

యిద్దరికియిమ్ము జాలదూ! రంగయ్యబావ”5 

“మొకయెల్ల మొటిమాలదీ అదీ 

అంసా మొగ్గల రెయికాదో''3? 

“పెసరబేడల సీర పేటంచు రెయికాది 

వయ్యారి సేడెలున్నది టంగుటూరు' 40 

మొదలయిన చర ణాల్లో చీర, రవికలమీదవేసే ఆయా బొమ్మల పేర్లు వమిశదమవు 

తున్నాయి. కొన్ని కొన్ని ఆల్హకాల్లో చిితాలు వచ్చేట్లు అల్లుతారు. 

“ఊల్లిపొట్టు ఇల్లుగప్పి మల్లైమొగ మంచమల్రి 
య లట రలు ౧ N లం 

వాడుబోయె వాడబేర మూ నాసామిరంగి” 4! 

మొదలయిన చరణాల్లో మంచం అల్లకొల్లో చితకళ కన్పిస్తుంది. 

అలంకరణ 

అలంకరణ సంఘంలో కాలానుగుణంగా మారుతూ ఊండడం సహజం. 

ఒకనాటి అఎుంకరణ తర్వాతి కాలం వాళ్ళకు . వింత గొలుపనచ్చు. అట్టి ఆలం 

కరణల్లోని వె శిష్ట్యాన్ని పరిశీలిద్దాం. అందుకుగాను స్త్రీల అలంకరణ, పురుషుల 

అలంకరణ వేరువేరుగా తీసికొని వాటిని విడివిడిగా ఇట్టా పరిశీలించవచ్చు. +* 

స్త్రీల అలంకరణ :. అలంకరణలో స్రీలకు (పాముఖ్యం ఉంది, 'త్రీల 

ఆలంకరణలో వారు ధరించే చీర, రవిక, నగ-న్మట, ఆభరణాలు, బొట్టు-కాటుక 

మొదలయిన వాటి విశిష్టతలు కోలాటం పాటల్లో గోచరిస్తాయి. . 2 

| 

86. అను, పా. 50. 

89. ఆను., పా. 69. 

40. అను, పా. 09. 

4!- అను, పా.50 
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“అలివేల్మంగమ్మ గారు ఆడిలచ్చువమ్మ గారు 

పట్టుసీర లంపరమ్మ సెంచువారికి 

పట్టుసీర లేలనమ్మ పారుటాకు లుండంగ 

సెట్టుకింద వోలలాడె సెంచువారికి,' ' * 

“కోట బొమ్మంచుడే కోకశే మిగిలిద్దుు”13 
“జెరి జెరీ సీరెలు గట్టి 

జగజ్జోతి పంచెలు గట్టి” డక 

“పెసర బేడల సీర = పేటంచు రెయికాది,*5 

“కడయింటి సిన్నది కా టేటి కోకది,” 46 

“దగ దాగా మానేటి జలతారు సీరెకు 

తగినట్టు రెయిక దెమ్మన్నది,''47 

“సిలక ముక్కూ. జీడి రెయికా నాసామి 

ఎలక కొరికిన దేమి సేత్తూ,”*క 
“కొత్తది ముచ్చాల బొట్టు 
కొమలకుంట శెట్టి రెయిక,* 49 

“మొక మెల్ల మొటినూలదీ అదీ 
ఆంసా మొగ్గల రెయికాదో, “50 

“సిరులు దడిసే మరులూ దడిసే 

శెనగపూల రెయికా దడిసే”51 

42. 
49. 
44. 
శీర్, 
46. 

జీ. 

48. 
49, 
50. 

క్1. 

అను,, పా, 9. 

అను, పా, 27, 

అను. పా 69, 

అను., పా. 114. 

అను., పా, 100. 

"అను., పా. 114, 

అను., పా. 88, 

అను, పా, 50. 

అను., పా, 69. 

అను., షా. 115. 
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మొదలయిన చరణాల్లో పారుటాకుల చీర, పట్టుచీర, కోట బొమ్మంచుదీర, జెరీ 
వీర, పెసర బేడల చీర, కా బేటి కోక్క జలతారు చీర మొదలయిన రకాల చీరలూ, 

ఈత పే ఖళ్ళ రవిక, బటంచు రవిక, సిలకముక్కు. బీడిరవిక, కొమలకుంటకెట్ట 

రవిక, హంస మొగ్గల రవిక, శనగపూల రవిక మొదలైన రకాల రవికల &నికి 

తెలుస్తుంది. 

అడవుల్లో సంచరించే ఆటవికులై న చెంచు, కోయ మొదలయినవారు పెద్ద 
అకులు వసా”లుగా ధరిస్తుంటారు. ఈ ఆకుల్ని “పారుటాకులు* అంటారు, వీటిని 

చీరలకు బదులుగా కట్టడంవల్ల “పారుటాకుల చీరలు) అని “వచ్చిందీ పదం. 

బొమ్మంచు అంటే ఎర్రని అంచు అని ఆర్థం.52 కోట గోడలవంటి _ బొమ్మలు 

ఎవరని అంచునగల తెల్ల చీరను కోట బొమ్మంచు చీర అంటారు. - - 

కొన్ని కులాల్లో స్త్రీల అలంకరణలో తేడాలుంటాయి. కొందరు పూజా 

పునస్కారాళ్లో, వంటవార్పుల్లో కూడా “మడి' (తడివస్త్రం) కడతారు. 

“తడిన వాతము మెడన లింగము నొసట యవాబుది శేకది" 53 అనే 

చరణం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. 

'ఈపు జడలది తోపు రెయికది 

"లోపలా తాబొందుదీ' అనే చరణంలో ముస్లిం స్త్రీల వస్త్రధారణ తెలుస్తుంది. 

జానపదుల వాడుక లోనీ ఆభర ణాలు ఎన్నో కన్పిస్తాయి. 

“సీఏ మురుగులదానా, లబ్బరి గాజులదానా 

బంగారి గాజులకి బాగనేమరిగావే”,5* 

“జడన జాజికాయ”, 55 

52. ఆంధుల సాంఘీక చరిత, పు. 78. 

58. అను., పా, 95. 

54. అను, పా. 14. 

వీర. అను, పా. ర్ర్. 
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“ముకు గ్రాపుల్లిలు పెట్టుకోని 

సత్తులు యోగ పోటుకుంటూ", కర 

“అంసా నడకలు నడిసే లేమకు 

అందెలు గదులూనే 

కాలందెలు గదులూనే బామా”,5” 

“నడిసేటి కాళ్ళకు కోయిలా 

నాలుగందెలు జేయిత్తూ కోయిలా, ' రీ 

“ఇం|దుని గనవమ్మ కోయిలా 

సీకు యిం|ద ఆర ములిత్తూ కోయిలా 

శెందుని గనవమ్మ కోయిలా నీకు 

శెం్యద ఆరములిత్తూ కోయిలా, 

“బామాకున్న కోట్టదండ కల్టూకమ్మితి సెసె క 

చు 

“మెళ్ళో ముచ్చాల పేరు 

ముద్దుగుమ్మా బంగారిబొమ్మా, "ర! 

ోరాతెండి కడియాలు రలు వడ్డాణాము 

రంగు మెరిసిన ముద్దు సిన్న దీ62 

మొదయిన చరణాల్లో మురుగులు, గాజులు, జాజికాయ, ముక్కుపుల్ల, నత్తులు, 

అందెలు, ఇం[దహారం, చం[దహారం. 'కట్టదండ, ముత్యాల పేరు, కడియాలు, 

వడ్డాణం మొదలుగాగల వాడుకలోని ఆభరణాల ఉంకి తెలుస్తుంది, మురుగులు 

వెండి, బంగారాలతో చేస్తారు. సత్తుతోగూడా చేస్తారు. ఇవి చేతికి రెండేసి చొప్పున 

తానా సు 

56. అగు, పా. 62, 

5. అను, పా. §7. 

586. అను., పా.60. 

"59, ' అను, పా. 6కి, 
60. అను పా, రి7. 

61. అను, షా. 99. 

62. అను, పా. 114 



. పల్నాటిసీమలో. కోలాటం 

పక తొంబయి. _ 

ఏనాటి యెరకలోళ్ళు ఏక తొంబయి గుడిసెలోప్ట (పా. 26). 

చిత కోళ్ళు. 

నే సిలక నిచ్చి కొంటి నమ్మ -- 

నీ(త కోళ్ళ పి మంచం (పా, 91). 

జాలి దొరలు, ఎ 

జాం దొరలా బండి మల్లిొచ్చే మారుబండీ (పా. 59). | 

17) సంస్కృత సమం -[ అన్య దేశ్యం : 
జల్మ కయిదు. ఆకే 

ఉండవచ్చును దాని కొరకూ వాసామి 

సెయ్య వచ్చును జల్యకయిదు (పా. 88). 

మేరువా సవారి. 

మేర్వానవారి మీన పోయెనమ్మా యెల్లిపోయెనమ్మా (పా. 98). 

హనుమంతు దట్టి. 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (పా, రల), 

అన్య దేళ్యాలు మొదటి పదంగా ఎర్పడ్డ సమాసాలు 

1) అన్య 'దేశ్యం -[- అన్య దేశ్యం : 

కరుసు రోజు, 

ఇరవయ్యొక్కేయ్యార్టు నూర్లు కరును రోజండీ (పా. 64). 

బాబీ బొందులు. 

బంగారు గుండా సారాము గల్లాదీ ఆదీ _ 

బాజీ" బొందులు గల్లిదీ (షా. 69). 

11) అన్య దేశ్యం-- వెకృతం : 

జలతారు సీర. 

దగదాగ మానేటి జలతారు. సీ రకు 

తగినట్టు రెయిక దెమ్మన్నదీ (పా. 114). 

111) అన్యచేశ్యం -- దేశ్యం 

కలము పోటు. 

గవనరు దున్వేటి కలము పోటుతో (పా, 85). 
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తురకల చిన్నది, 

మారు బాసాలాడుతుంది- 

మగువ తురకల సిన్నది (పా. ౪5). 

మునసబు పేరు. 

మునగపువ్వందనము తుమ్మీద నీ- ' 

ముడునూబుసేరేమి తుమ్మీదా (పా. 99). 

మోతాదుపేరు. 

మోదుగ పువ్వందనము తుమ్మీదా నీ 
మోతాదు "పేరేమి తుమ్మీదా (పా. 99). 

V. ఇగ్రీంషు పదాలు మొదటి పదంగా గల సమాసాలు 

i) ఇంగ్లిషు _ సంస్కృతం : 

కాం(గెసు మంతులు. 

కొంగను మంతుల కార్యదీచ్చతో (పా, 65). 

ii) ఇంగ్లీషు -1- దేశ్యం వ 

కేసుల కోలాటం. 

కాసుల వొడిసితె తెలిసిందేగద- 
శేసుల కోలాటం సెసె (వా. 105). 

111) ఇంగ్లీషువైకృతం : 

రబ్బరు గాజులు. 

వీది మురుగుల దానా = లబ్బరుగౌజుల దానా (పా. 14). 

రైలు వడ్డాణము. 

రాతెండి కడియాలు రైలు వజ్జాణము 

రంగు మెరిసిన ముద్దు సిన్నదీ (వా. 114). 

౪) ఇంగ్రీషు -_ ఇంగ్లీషు 
రైటు బ్యాంకు. 

రెటు బేంకంటారు లంక మోటంటారు (పా. 92) 

దిలీలాల్ ఖీలాపెన జెండవాలెనూ = 
రారా “ఇథి 
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నాల్గు ఉంటాయి, దిటీమధ్యలో గాజులు ఉంటాయి. ఈ మురుగులు కడియాల ఆకా 

రంలో ఉంటాయి. అట్టాకాకుండా చదరంగా ఉండేవాటిని గోట్లు అంటారు. మురు 

గులు మగవారుకూడా ధరిస్తారు. గాజుల వాడకం ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. గాజు 

లను మట్టితోను, రబ్బరుతోను, ప్రా స్టిక్కుతోను తయారుచేసారు, జడలో పెట్టుకునే 

ఆభరణాల్లో జాజికాయ ఒకరకం. నత్తులు అంటే ముక్కుపోగులు. ఆందెలు, కడి 
యాలు అనేవి కాళ్ళకు ధరించే ఆభరణాలు. కోలాట క[రలకు, ఇతర పరికరాలకు 

వేసే అందెలు వేరు. అవి పరిమాణంలోను, ఆకారంలో కాళ్ళకుపెక్షు అందెలకంటే 

భిన్నమైనవి. కాలి ఆందెలు సామాన్యంగా వెండితో తయారుచేస్తారు. ఇవి తల 
కిందుగ రాసిన రెండు '౮' ఆకారాల (౧లో ఉంటాయి, ఒక (౧) ఆకారం కాలి 

ముందుకీ, రెండో (గ) ఆకారం కాలివెనుక భాగానికి వచ్చేట్టు ధరిస్తారు. వెండి 

ఆభరణాలు మోచేతులవద్దకూడా ధరిస్తారు. వీటిని కడియాలు అనికూడా ఆంటారు, 

పురుషుల్లోకూడా మోచేతివద్ద వెండికడియాలు ధరించడం కన్పిస్తుంది. వెండికడి 
యాలకి బదులుగా కాళ్ళకు వెండి ఆభరణాలు ధరించేస్థితి లేనివారు రాతెండికడి 
యాలు వాడుతారు, సామాన్యంగా వివాహాది శుభకార్యాలకు వడ్డాణం ధరించడం 

కన్పిస్తుంది. రై లువడ్డాణం ఆంటే ౩ లుపెన్టైలవనలె గదులుగదులుగా అమర్చబడిన 

వడ్డాణం, + 

“నీడ జూడ నాకు నిలువుటద్దమంపరా, ”63 

“సెమటకు దాసి పె సెదిరిన గందం,” కక 

“మెడకి బూసిన మంచి గందం 

నెలకి గుమగుమలా డెరాా*€5 

“సుక్కబొట్టూ పెట్టారాదు 

సూర్యునీకి మొక్కారాదు, 66 

“అద్దములో బొట్టు డిద్దనేర్చిన గాని, 6% 

68. అను, పా, 94. 

64. అను., పా, 87. 

65. అను., పా. 95. 

66. అను., పా. 44. 

647. అను, పా. 80. 



“కళ్ళకూ కాటిక బెట్టి 

పళ్ళాకు దాసీనయసి, "66 
“నూనెబుంగది జారుకొప్పుది 
కాట్కా కన్నూ లదీ,” 69 

“కాటిక కన్నుల క లికిముద్దులకొ లికి 

కటియార మే తెమ్మన్నదీ,” ౪ 

“గులహాల కుంకము పాపటివొట్టూయమి, "7! 

“అత్తారు పన్నీరు ఆద్దాలమేడలు 

అమరి యున్నది టంగుటూరూ,” + 2 

“గందామూ కస్తూరీ నాపై సి లకారించావే, ” 3 

“కురులు మోడిసినాడు 

సిరత పాయమున” 7 

పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

స్నా 

మొదలయిన చర ణాల్లో నిలువుటద్దం, గంధం, - చుక్క బొట్టు, పసుపు, 

_ కుంకుమ, అత్తరు,. పన్నీరు, కస్తూరి మొదలయిన ఆ౨౦కరణకు సంఎంధించిన 

విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. జారుకొప్పు, కురులు మోడ్చడం మొదలయినవి కేశ 

సంస్కారానికి సంబంధించిన విశేషాలు. 

పురుషుల అలంకరణ: 

పురుషులు వాడే వస్త్ర విశేషాల్లోని తలగుడ్డ, వలెవాటులు, శాలువలు మొద 

అయిన“; మొలతాడు, ఉంగరం మొదలయినవీ పాటల్లో కన్పిస్తాయి. అందుకుదా 

హరణలుగా --- 

60. అను., పా. 62 

69. అను, పా. 985 

70. అను., పా. 114. 

71. అను, పా. 62 

72. అను, పా. రికి 

718. అను, పా. 7కి 

శశ, అను పా. 60 
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“తలగుడ్డలు మీరు తియ్యండీ తలవొంచీ 

“సిబయిన 

బజనలు సెయ్యండీ, ” 75 

తలగుడ్డ పీకు నేయించగ, ” "6 

“వలెవాటులు మీరు తియ్యండీ, '' 7? 

“పులిచర శ్రి ము దరించె లింగడు 

పట్టు శాలలు దరించె రంగడు" 78 అనే చరణాల్లోను _ 

“మొదటి నెల్లో సీకు మొలతాడు జేయిద్దు' '”* అనే చరణంలోను కని 

శైవ వైెష్టవ మతాల వారి వేషాల్లో - 
“యోబూడి దరించె లింగడూ 

పి నామము దరించె రంగడూ 

రుుదాచ్చలు దరియించె లింగడూ 

తులసి మాలలు దరించి రంగడూి” 60 

అనే చర ణాల్లో కన్పించే విభూతి, పకైనామం, ర్నుదాక్షలు, తులసి 

మాలలు ముఖ్యంగా ఉంటాయి, 

ఆంధ దేశ 

వ్యవసాయ సంబంధాలు 

ంలో వ్యవసాయం ముఖ్య వృత్తిగా (పాచీన కాలం నుంచీ 

కొనసాగుతుంది. కొన్ని (ప్రాంతాల్లో సి బిపారుదలతో వ్యవసాయం చేస్తున్నారు, 

కొన్ని [పాంతాల్లో వర్షాధారంతోనే వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. పల్నాటి సీమలో 

కొన్ని గామాల్లోని భూమికి నాగార్జునసాగర్ కాలువద్యారా నీటిపారుదల అవకాశం 

"5, 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

అను., పా. 

' అను, పా. 

అను., పొ, 

అను., పా, 

అను., పా. 116. 

అను., షా 
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కల్లింది. కొన్ని గామాలకు నీటిపారుదల లేదు. కొన్ని [గామాల్లో బావులు తవ్వి 
వాటి ద్యారా నీటిని పారించి పండిస్తున్నారు. బావిలోని నీటిని ఎద్దుల ద్వారా తీసే 
విధానాన్ని మోట అంటారు పెద్ద బకెట్టులో నీరు తోడతారు. దీనినే ఏతాము 
అంటారు. ఏతాము తోలేవారిని 'ఏతరి" అంటారు. 

కట్ట కింద వంటి మోటా 

వంటి మోటకు దండ కర 

దండ క రద్దుకు గంట లేదురా 

చల్ ! మలెల చెన్నా 
శ్రా 

దండ క రద్దుకు గంట లేదురా 

వొక్కెనేమో బాలో పోయి 
తొండయేమో తాసీపోయె 

ముడినే యేతరి జాతర బోయెరా”8 1 

ఆనే చరణాల్లో మోటకు సంబంధించిన వివరాలు గోచరిస్తునా న్నాయి. చెరువుల కి= ద 

"వ్యవసాయం సాగు అవుతుంది, 

“నిండే తురకప్ప శెరువు 

తూరుపలుగు తెల్లబారోర2 చరణాల్లో కన్పించే ఆలుగు అనేద చెరువుకు 
ముఖ్యమైంది. చెరువుకుంచి పొలాలకు నీరు వచే రం ధాన్ని అలుగు ఆంటారు. 

మెట్ట (పా౨తాల్లోని పొతాలకు వాడే అరక సామానులకు నీటిపారుదల ఉన్న 
“పొలాలకు వాడే అరక సామానులకు తేడా ఉంటుంది. మెట్టపొలాల్టో వాడే ఆరక 

"సామానులకంటె మాగాణి పొలాల్లో వాడే ఆరక సామానులు ౩ బరువులోను, పరిమాణం 
_లోను తక్కువగా ఉంటాయి, 'మెట్టపొలాల్లో వాడే ఆరక సామానుల్లో నాగలి, 
గోరు, గుంటక, దంతె ముఖ్యాలు, నాగలి భూమిలోనికి దాదాపు అడుగులోతువరకు 
చొచ్చుకొనిపోయి భూమిని చీల్చి గండి యేర్పాటు చేస్తుంది. అట్లా చేనంతా' దున్న 
డాన్ని దుక్కి దున్నడం అంటారు, 

81. అను, పా. 7. 

62. అను,, పా. 61, 
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“పెదపెద్ద నాగళ్ళు పేరైన గుంటకాలు 
ముప్పూరి పగ్గాలు ములకాల కరాలు, 88 

_“మ్మరిసెట్టూ సేను మన పాలవ త్రేను 
ఒక. సాల్టున్నించి మొక్క జొన్నేయించి”క* 

అనే చరణాల్లో నాగలి, గుంటకల (ప్రసక్తి కన్పిస్తుంది. దుక్కి ఒకసారి దున్న 
డాన్ని ఒక సాలు దున్నడం అంటారు. అరే రండుసార్లు దున్నితే ఇరువాలు. 

దుక్కి. అనీ, మూడుసార్లు దున్ని తే మూడో సాలు దుక్కి ఆనీ ఆంటూంటారు. 

'పగ్గాలు” అనేవి ఎద్దులను అదుపులో పెర్లేంచుకు ఎద్దుల కొమ్ములకు కష్టే తాళ్ళు. 

ఆరకకు రెండు పగ్గాలను కలిపి ఒకటిగా వాడుతారు. కొందరు రెంటిని విడివిడిగా 

వాడుతారు. ఒకే పగ్గమైతే 18 నుంచి £0 బారల దాకా ఉంటుంది. ఇవి సామా 

న్యంగా జనపనార తో తయారు చేసారు. రెండు పురులు వేసిన తర్వాత మూడో 

పురిని వేస్తారు. మూడో పురిని వేయడంవల్ల తాడుకు గట్టిదనం ఏర్పడుతుంది. 

పొలాలకు ఎన్నోరకాల 'పేర్తుంటాయి. మిట్టచేను, చట్టుచేను, మిరుచేను, బాడవ 

చేను, వాగుచేను, కుంటచేను మొదలయినవిధంగా ఉంటాయి. 

“మిట్టమీనీ సేను 

మ్మిరుమీనీ సేన్ ఆనేవి ఇట్లాంటి పేరను తెల్పుతున్నాయి. 
ర్ న = 

“మన్నె రేగశ్ళమి 

పైర వరిగే లేమి”86 అనే చరణంలో కన్పించే మన్నెరేగడి అనేది _ 
మాన్యంగా వచ్చిన రెగడి భూమి. నేలల్లో కూడ రేగడి, ఎరభూమి, చవిటి " 
నేలలు, మొరస నేలలు, ఇసుక పరలు, బంకనేలలు మొదలయిన రకాలుంటాయి.- - 

పందులు, నక్కలు, కాకులు పెర్టకు శ (తువులు. వాచిబారినుంచి కాపాడడానికి 

రైతులు పొలాలకు కాపలా పెడుతుంటారు. 

5కి. అను, పా, రికి, 

84. అను, పా. 27, 

55. అను., పా. 27, 

586. అను., పా. 82, 
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నక్క-లకు బెదరేసినా పెగ్లె గెలిపిద్దు 

ఒక్క. కాకీనై నా వాలకుండా జేద్దూ” 6 అనే చరణాల్లో 

నక్కలు, కాకుల నుంచి రత్నించే విధం తెలుస్తుంది. 

పొడిపంటలు : 

“ఏరుబడితే మెలురా'రో అనే 

“గద్ద గడ్డసి మంచి దొడ్డగా బలికేవు''59 ఆనే పాటలోను, 

“కంబీ మేకల పాలూబోసీ 

పెంచూకుంటీ నాదీకురులూ *” 80 

“గోవర్ధనగిరి గోవులుగాసెటి 

గోపాల కిమ్ననే బామాోి!, 

పాటలోను, 

“పాలాకానీ సువ్వేరావే పనసాపాటిీకీ 

నేతీకానీ నేనేవతా నెలతాపాటికి'' 92, 
కక గ 

సల్ల దాగిన వారికీనాటికీ 

కొలు సంగతేమెరక కమ్మ లోకానికి, "93 

“రెనమ్మీతీ బరెదూడా నమ్మితీ 5194 

పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

"పైరును 

మొదలయిన చరణాల్లోను బ్యరె (దె, దూడ, గోవు, ఎద్దు, మేక 
మొదలయిన పశువులూ, పాలు, పెరుగు, నేయి, చల్లి మొదలయిన పాడి సంబం 

8. అఆను., పా. 27. 

రక. అను, పా. 27, 

59. అఆను,, పా. శ్రి, 

90. అను, పా. 7. 

01. అను, పా ర!, 

92 ఆను, పా. 7కి, 

కత. ఆను, పా. 79. 

భక్తీ. అను పా. 67 



కోలాటం పాటలు": సామాజిక పరిస్థితులు 287 

ధాలూ; చెంగలగడ్ది, గన గాకు, గోళ్ళగొండి, కొండపింక, చిప్పెర, చల్ల కవ్యల 

గడ్డి, చెంచలాకు, య్మెరగోగుల గడ్డి, లంజె సవరం గడ్డి మొదలయిన పశువులు. 
తినే గడ్డి రకాలూ మొడలయినవన్నీ కన్చిసాయి. 

థభాన్యాలు : కోలాటం పాటల్లో కంది, జొన్న; మొక్కజొన్న, పెసర, 

శెనగ, వరి, వరిగలు మొదలయిన ధాన్యాల ఉనికి తెలుస్తుంది. కందిలో జడ 

కంది, అట్టడ కంది మొదలయిన రకాలు పండిస్తున్నారు, జొన్నలో ఎ్యరజొన్న, 

తెల్లవొన్న, పచ్చజొన్న, పెర జొన్న, ఉత్తరాది శొన్న, పావీడు జొన్న 

మొదలయిన రకాల జొన్నలు మెట్ట (పాఎతాల్లో ఇప్పటికే పండిస్తున్నారు. 

మొక్కజొన్న మాతం పల్నాటిలో కన్పించదు. _బర జొన్న ఐదు నెలల పంట. 

తక్కిన రకాల జొన్నలు మూడు నెలల పంటలు. ఎరజొన్న లతో చేసిన 

రొధైలు రోగులకు ఆలాహారంగాను, పథ్యంగాను వాడుతారు. “ఎరజొన్న 

రొ ఫ్రైతో యెనపూస ముద్దతో యెన్నాళ్ళు యేడిద్దురా”?్ అనే [ప్రయోగం శః 

విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది, ఎ[రజొన్నలు దంచితే నూక ఎక్కువగా వస్తుంది. 
జొన్నలను దంచితే జొన్నల_పై అతి స్వల్చంగా ఉండే పెపొర ఊడిపోతుంది. 

వేరుచేసిన ఈ పొరను జొన్న పిసరు ఆంటారు ఇది గేదెలకు మంచి 'పుష్టి గల 

ఆహారం. పిసరు నుంచి వేరు చేసిన జొన్నలనే జొన్నబియ్యం అంటారు. 
వీటిని పిండిగా దంచి అన్నం వండుతారు. ఈ పిండితో వండిన వంటకాన్నే 

సంకటి అంటారు. వచ్చజొన్నల్లో పిండి ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి వీటిని 
సంకటికి ఎక్కువగా వాడుతారు. ఎర జొన్నలు, తెల్ణిజొన్నలు, శర జొన్న 

లలో పిండి ఎక్కువగా రాదు. వీటి నుంచి నూక ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎర 
జొన్న రొష్టైలను వాడుతారు, 

కంది, పెసర, శనగ మొదలయిన పప్పుధాన్యాలు పండిస్తున్నారు. 
కందులు, నెల్ల పెసలు జొన్న, సజ్జలలో పండిస్తారు. కందిని కొర, వేరుశెనగల 

లోను, విడిగాను పండిస్తారు. పచ్చపెసర విడిగా పండిస్తారు. మే, జూన్ 
మాసాలలో పచ్చ పెసర విత్తుతారు ఇది మూడు నెలల వంద, ఇచి పండించిన 

పొలాన్ని మరొక పెరుకు వినియోగిస్తారు. శనగ (ప్రత్యేకంగా పండిస్తున్నారు. ' 

—— 

95. ఆను., పా. 100, 
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కందులు, పెసలు, శనగలు పప్పుకు ఎక్కువగా వాడుతారు. పొదుపు 'కోసం 
పెసర పప్పును వాడుతారు. 

“నిద్ద పెసరా పప్పు గిన్నెలోనే వండి 

వద్దు వదనగా నీ కొల కొలగగటి 
టి ఇక, లా లు 

మూలనా యంగింత ముంతలో దా పెట్టి 

పొద్దుటన్నంలోకి పొల మునీకంపిద్దు” 96 

ఆనే [పయోగం ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. 

““కూరాకు లేదాయె కూడెట్టు 

తిందునే పెళ్ళామా,''*? 
“కోసింది కొరకూర మట్టా నాసామి 

కొయ్యంది శెంచాలిమట్టా,'' 

“శేటకొమమ్మున సేరెడొడ్డూ నాసామి 

సేయకూరా కొయ్యటోతే,”' 

“సోజ్ఞమైనా జొన్నచేలో నాసామి 
దోసకాయకు మోసపోతీ,”” 

“బాయిలున్నది బలుసుకూరా నాసామి 

నేలబారిన నెల్లీకూరా, 99 

““వాలుగొమ్మల సింతసిగురో నాసామి 

వండి పెడితే వలపు తీరు,''98 

ష్ ఉల్లిపొట్టూ యిల్లు గప్పి 

మల్లైమొగ్గ మంచమల్లి' 

“సింత జూడు సిగురు జూడు 

సిన్నిదాని పొగరు జూడు” 

“యింటి మీని సిక్కుడు తీగె 

లి, 

95, 

అను, పా. 27. 

ఆను పా. 27, 

ఆను, పొ, లిరి 
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ఇంటిమీని కల్చుకూనే, 09 

“*వ త్తబోత 'వంగతోట - రానుబోను రాగితోట,” 99 

“ఉప్ప గోంగుర వూరదొక్కుతో "100 మొదలయిన చరణాల్లోనూ; 

“సొరకాయా సొక్కం వీరాకాయా”!0! ఆనే పాటలోనూ కొయ్యకూర, చెంచలి 

కూర, చేమకూర, బలుసుకూఠ, నెల్లికూర, దోస, చింతచిగురు, ఉల్లి, చిక్సు.డు, 
వంగ, గోంగూర, సొర, బీర, బెండ మొదలయినవాటి కూరల ఊనికి తెలుస్తుంది. 

ఉపవృత్తులు : 

_పజలు అనుసరించే చేతిపనులు వారి సంపాదన మార్గంగా ఉపయోగ 

పడడమే కాకుండా కళానై పుణ్యాన్ని పెంచుతాయి. పర్మిశమల్లో పట్టు పరిశ్రమ 
ఒకటి. పట్టులో మణిపట్టు, పచ్చనిపట్టు, సరిపట్టు, రత్న ంబుపట్టు, సంకుపట్టు, 

మరకతపట్టు, పొంబట్టు, నెరపట్టు, వెలిపట్టు, నేతంబు పట్టు మొదలయిన రకాల 

పట్టువస్తాలున్న ట్లు పాల్సు రక సోమన పేర్కొన్న విషయం గమనించదగ్గది .102 

“అలివేల్మంగమ్మ గారు ఆవ లచ్చువమ్మ గారు 

౨ పట్టుసీర లంపరమ్మ సెంచువారికి'' 103 

ఆనే చర ణాల్లో పట్టు ఉనికి తెలుస్తుంది, ఇంకో-= 

వద్దు వద్దనగా నీ కొల్లకొల్చగ బెట్ 
ని! 

మూలనా యింగింత ముంతలో దా పెట్టి 

పొద్దు టన్నములోకి పొలము నీ కంపిదు ద్దు” 10% ఆనే చర ణాల్లోను, 

99. ఆఅను., పా. 5). 

“100. ఆను? పా. 65. 

101. ఆను, పా. 125. 

102. బసవపురాణం, పు. 59. 

108. అను., పా. 9. 
104. అను, పా, 27. 
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“లొట్టిమీదా లొట్టి ' బెట్టి 

దుత్తమీదా దుత్త బెట్టి, "105 
“కడమ నెల్లో నీకు 
కడవ నెయి జూపిద్దు”1606 

ఆనే చరణాల్లోను కన్పించే 'ముంత, దుత్త, తొట్టి, కడవ" అనేవి పల్రెటూళ్ళలో 
వాడుతుంటారు. కుండలు తయారు చేయడం ఒకరకమైన చేతిపని. ఇది 
కుమ్మరి కులం వారి వృత్తిగా స్థిరపడింది, కుండలు కాల్చే చోటును “ఆము” 

ఆంటారు బంక మట్టితో చేసి, ఆర బెట్టిన తర్వాత కాలుసారు కొల్చిన కుండలను 

అమ్ముకొని డబ్బు సంపావెస్తారు. కుండలేకాక గృహ పరికరాలుగా వాడుతున్న 

ముంతలు, దుత్తలు, కడ్రవలు, కూజాలు, తొట్టు మొదలయిన వెన్నో చేసారు. 

“పెదపెద్ద నాగళ్ళు పేరైన గుంటకాలు"'07 అనే చరణంలో కన్పించే నాగళ్ళు, 
గుంటకలు మొదలయిన వాటిని వ్మడంగి తయారు “చేసాడు. నాగలి పొలం దున్న 
డానికి, గుంటక పొలం చదును చేయడానికి రైతు వాడే వ్యవసాయ సాధనాలు. 

నాగళ్ళలో రేగడినేలల్లో దున్నేవి పెద్దవిగాను; ఇసుక, మొరస, చవిటి నేలల్లో 

దున్నేవి చిన్నవిగాను; మాగాణిలాంటి పొలాల్లో దున్నేవి చాల చిన్నవిగాను 
ఉంటాయి నాగళ్ళు, గుంటకలే కాక వ|డంగి గ్ గరు, దంత మొదలుగా గల 
వువసాయ సంబంధమైన అన్ని రకాల సాధనాలు తయారు చేసాడు. అందుకు 
ముఖ్యంగా ఉలి, బాడిస, డాగలి, పట్టుకారు, సరిగాల, సుత్తె, రంపం, పిడిశాన 
మొదంయిన పరిక కరాల్ని వ|డంగి వాడుతాడు, 

జీవన విధానం 

జీవన పిధానంలో (పజల ఇల్లు - వాకిళ్ళు, ఇంటి పరికరాలు, పాడి = 
పంటలు ఒక పేమిటి-జీవన వ్యాపారంలోని [పతి ఆంశాన్నీ చెప్పవచ్చు. 

105. అను, షా. 95, 

106. ఆను, పా, 27, 

107. అను, షా, 53. 
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“ఏనాటి ఎర కలోళ్ళు 

ఏక తొంబై గుడి సెలోళ్ళు,” ' 108 

“ లచ్చిమిదేవి మిద్దిలదనక 

లచ్చనంగా తీసికొచ్చి,'' 109 

“మేడలకూ పూయూ పూతాలు 

సున్నపురాశళ్ళేగా సెసై, 110 

“అద్దాలమేడలో యిద్దరముండంగ 

ముద్దుటుంగరమిచ్చి ముద్దుబెట్టిన చాలు, '' 121 

“శెరువువాకిట సీరలుది కే 

సేడై (బేమ్మణ సిన్నది, 112 

“కాకినాడ బోగంపిల్తా 

కట్టినాది గాజుల మేడా” !18 

మొదలయిన చరణాల్లో గుడిసె, మిద్దె మేడ మొదలయిన గృహాల రకాలు 
' కన్పిస్తాయి. పల్నాటిసీమలో దాదాపు అంతా గుడిసె పైకప్పుకు వరిగడ్డి, తాటాకు, 
తుంగ, జమ్ము, (ప తిక వె, రందచిక లై, తుతురుక ఇ, సజచొప్ప మొదలయిన 

= డ్రి యు చ (A) & 

వాటిలో ఏదో ఒకటి వారి వారి అనుకూలం, అవకాశాల కనుగుణంగా వాడు 

తుంటారు. గుడిసె గోడలు మట్టి, రాళ్ళు, ఇటుక, తడికెలు మొదలయిన వాటిలో 

ఏదో ఒకటి వాడుతుంటారు. మట్టి సామాన్యంగా ఎర బంక మట్టిని, నల్టమట్టి 

(పాటిమట్టిని వాడుతుంటారు. రాళ్ళలో ఇఉసుఏరాళ్ళు, నాపరాళ్స, గులకరాళ్ళు 

నల్లసుద్దరాళ్ళ మొదలయిన రకాఎరాళ్ళు వాడుతుంటారు, తడికెలను చెదురు, 

కొండచువ్వ, (ప థి ము, కంచిక భల, పాంబటు తీగలు, పాముకోరచెటథఠీగలు 
ఆనీ స్రీ రు శు న్! 

మొదలయినవి వాడుతుంటారు. ఈ గోడలమీద ర్ప్పు వేసేందుకు వీలుగా దూలం 

1058. ఆను., పా. 26. 

109. అను, పొ. 6౨. 

110. అను, పా. "6, 

111. అను పా. 80, 

112. అను., పా, 95, 

118. అకు, పా, 115, 
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కొందరు వేసారు. కొందరు వేయరు. మూడంగుళాల వ్యాసం లావుగల పొడవైన 

క|రలు చుట్టూ అమర్చుతారు. వీటిని వాసాలు అంటారు. వీటిమీద కప్పు వేస్తారు. 
వ, 

మిద్దెలు చుట్టూ గోడలు పైన దూలంనిలువుగాను, దూలం_పైన కడ్డీలు 

ఆడ్డంగాను, కడ్డీలపె చిరుత పేళ్ళు కడ్డీల కడ్డంగాను అమర్చుతారు, రెండంగుళాల 

వడల్పుగల చిన్నచిన్న కర్రముక్కలను చిరుత అంటారు, వీటిపై సామాన్యంగా 

చవిటి మట్టిని పోస్తారు. పెనీరు పైపైన దొర్హిపోతుంది. వర్షాలు ఎక్కువగా పడినా 

నీరు ఇంటిలోనికి దిగదు. కొందరు పాటిమట్టి (చవిటిచారలుగల నల్లమన్ను ని 

వాడుతారు. కొందరు చిరుతకు బదులుగా క డీలమీద బండలు వాడుతారు. ఇవి 

పెద్ద పెద్ద ఎరనాపరాళ్ళు, చాలపల్చగా ఉంటాయి.. వీటినే చూరుకు గూడావాడు 

తారు. కడ్డీలకు తాటి, బిల్లుడు, చిరుమాను, యేగె, 'యేపె, టేకు, మద్దిక [ర 

జాతులను వాడుతారు, దూలాలకు తాటి, చేకు, ఇంకా చేవగలిగిన యేపె, వెప, 

యగ, మద్ది మొదలయిన క[రజాతులు వాడుతారు. గోడలకు రాళ్ళ మధ్యన 

మట్టిని వాడి పైపూతగా సిమెంటు చేస్తారు. కొందరు ఇసుక-సున్నం గానుగలో 
తిప్పి చేసిన గచ్చును వాడుతారు. ఇది చాలా గట్టిగ ఉంటుంది. ఇళ్ళకు రెండు 

మూడు వాకిళ్ళు ఉంటాయి. బజారుకుడఉండే వాకిలి, సందువాకిలి, డొడ్డివాకిలి 

మొదలయిన వాటి వలెనే చెరువువై పు వాకిలి మొదలయిన విధంగా వాకిళ్ళలో 
రకాలుంటాయి. సిమెంటు ఇనుములతో కలిపిన కాం్యకీటుతో కప్పువేసిన ఇంటిని 
మెడ, డాబా అని అంటుంటారు. వీటిలో చాల అంతస్థులుగా వెస్తుంటారు. ధనమున్న 

వాళ్ళు అద్దాంలో వివిధ పరికరాలు ఇంటిగోడలకు నిర్మిసారు. 

పకికరాలు : గృహ పరికరాల్లో మట్టితో చేస్తే వస్తువులు, చెక్కతోచే సేవి, 
లోవోలతో చేసే వస్తువులు ఎన్నో ఉంటాయి, “గిద్ద, తవ్వ, గిన్నె, ముంత, 
కదవ, దుత్త, బుంగ, కుండ, లొట్టి, తట్ట, బుట్ట, గంప, గొడుగు, రాటము, చేట, 
చాప, మంచం, గొడ్డలి, ఉప్పు, కర్పూరం ఈచె, బర్సె, చమురు, రోకలి, 
కుడురు, దీపం, దుప్పటి, సూచి. మొదలుగా రోజువారీ వాడకొలె న గృహపరి 
జ్ దాక కు నాకే తా మై య వ క్ ౯ కరాలు కొలాటం వాటల్చై కస్పినాయి. గిద్ద మానికలో పదహారోజుగం. తవ్వలో 
ఎనిమిదోభాగం. ' 
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4 గిద్దలు = 1 సోల 

2 సోలలు = 1తవ్వ 

బి తవ్యలు = 1 మానిక 

4 సోలలు = 1 మానిక 

మొదలయిన విధంగా ఈ కొలమానం ఉంటుంది. ముంత, కడవ, బుంగ, 
దుత్త, లొట్టి అనేవి మట్టితో చేసిన పాత్రలు. వీటిలో కడవ అనేదానికి, బుంగ అనేది 

మరొకపేరు కడవ ఆకారంలో కడవకంటె తక్కువగాని, కడవలో సగంగాని 

పరిమాణంలో ఉన్న దాన్ని దుత్త అంటారు. కుండకు మూతి వెడల్పుగా ఉంటుంది. 

ఆకారంలోను, పరిమాణంలోను చెంబుకు సరిపోల్చదగింది ముంత. దుత్తను కల్లు 
తీయడానికి వాడుతారు. వాటితో టే అమ్ముతు౨టారు. కల్లుకు వాడే ఈ పాతను 

“లొట్టి' అంటారు. 

తట్ట, గంప ఒకేదానికి వేరువేరు పేర్దు. ఇదేఆకారంలో, తక్కువ పరిమా 

ణంలో ఉన్న దాన్ని బుట్ట అంటారు. ఈ తట్ట బుట్టలకు ఎదురు, కొండచువ్య, 

పాము కోర, ఇతర తీగె జాతుల చువ్వలు, పత్తి కై, కందిక థై మొదలయినవి 
పల్నాటిసీమలో ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి రాట్నము నూలు వడికే సాధనం, వ్యవ 

సాయంగల రైతుల ఇండ్లలో ఉంటుంచి. చాప అల్లకానికి ఈత ఆకులు, తుంగ, 

జమ్ములను వాడుతుంటారు. మంచాలకు నులక ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది, ఈ 
నులకను గోగునార, జనపనార, సాగనార, కలబంద నారలనుంచి తాక్ళుపేని 

తయారు చేస్తారు. సంపన్నుల ఇండ్లలో మంచాలు టేకుజాతి క[రతో చేయిస్తారు. 
నూటికి తొంబై పాళ్ళు [గామాల్లో మంచాలకు బిల్జుడు, చిరుమాను, వీగె, నర్గంగి 
మొదలయిన శాతుల క|రణబు వాడుతుంటారు. : 

(ప్రజా నౌఠళర్యాలు 

ఏ రకమయిన పరిపాలన జరిగినా పజలకు సౌవద్యాలు కల్గి, చడం 

పాలకుల విధి. _పషంచంలో విజ్ఞానం అభివృద్ధి అవుతున్న కొద్దీ సౌకర్యాలు 
పెరిగిపోయాయి. ఆయా సౌకర్యాల (వస్తావన కోలాటం పాటల్లో . కూడ కోని! 
స్తుంది. సేకరించిన పాటల్లో రక్షణసౌశర్యాలు, న్యాయవిషయాలు, సీటి పారుదల, 
రవాణా సౌకర్యం, రైలు మార్గాలు, విద్యుత్తు, తంతి సెరర్యం, కొలమానాలు, 
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నాణేలు మొదలయిన సౌకర్యలు కన్చిసాయి. పూర్వకాలంలో కూడా _పభుక్వాలు 

రక్షణ వ్యవహారాలు ప వెష్టంగా అమలు పరిచేవి (పజలకు రక్షణ కల్సి౨చచిదీ, 

నేరస్తులను ికించనిదీ ఏ (పభుక్వమూ గట్టిగా నిలువ లేదు. కాబట్టి (ప్రజలకు 

రక్షణ కల్పించడంలో (పభుత్వం (ద్ద వహిస్తుంది, (గామాలనుంచి నగారాల 

దాకా రక్షణ సౌకర్యం వివిధ పద్ధతులలో ఊ.టు3ది. గ్రామాల్లో మునసబు, 
కరణం అనేవారు [గామోద్యోగులు వీరికి సహకారులుగా మోతాదు, వెట్టి అనే 

వారుంటారు. [ గామాల్లోని నేరస్థులను వీరి ద్యారా పట్టణాల్లో ఉండే రక్షణ శాఖ 
కార్యాలయాలయిన పోలీసు సేషన్లకు పంపుతారు. నేరస్థులను పోలీసు సైషనుల్లో 
నిర్బంధించి, న్యాయ స్థానాల్లో విచారణ జరిపిసారు. శిక్షలు అమలు పరచే 
చోటును జైలు అంటారు. ఘోరమైన నేరాలకు “మర ణదండని, “జన్మఖైదు. 

లాంటి శిక్షలు విధిస్తుంటారు. 

“కొండమీనా దాని యిల్లూ నాసామి 

కొలిమి తిత్తులు దాని సళ్ళూ 
ఉండవచ్చును దాని కొరకూ నాసామి 

సెయ్య వచ్చును జల్మకయిదు"”,114 

“కట్ట కొమ్మున దానియిల్లూ నాసామి 

ఎర బుగ్గలమీద మనుసూ 

దాని కోసము నేనుబోతే నా సామి 

ఆరు నెల్లు జల్మకయిదు, ” 115 

“పోలీసు జవాన్స బిలిసి 

పొడిపిద్దునా నిన్ను 

యొట్టివాళ ఎ] జట్టిచ్చి 

నెట్టిద్దునా నిన్ను,” 118 

“కంది పువ్వందనము' తుమ్మీదా సీ 

" కరణము పేరేమి తుమ్మీదా, ' 

114. ఆను, పా, 88. 
115, అను, పా. 60, 
116. ఆను, షా, 6౨, 



కోలాటం పాటలు : సామాజిక పరిస్థితులు 295 

మునగ పువ్వందనము తుమ్మీదా నీ 

ముడుసూబు పేరేమి తుమ్మీదా, 
మోదుగ వువ్వందనము తుమ్మీదా సీ 

మోతాదు పేరేమి తుమ్మీదా, 

లక పువ్వుందనము తుమ్మీదా నీ 

ఇదో పేరేమి తుమ్మీదా”! 1 

ఆనే చర ణాల్లో కన్పించే జన్మఖై దు, పోలీసు, మునసబు, కరణం, 

మోతాదు, వెట్టి అనే పదాలన్నీ రక్షణ శాఖకు సంబంధించినవే. 

పూర్వకాలంలో చెరువులద్వారా నీటినిపారించి కొంత భూమిని సాగుచేసి 

పంటలు పండించేవారు. ఇప్పటికీ కొన్ని (పాంతాల్లో చెరువుల కింద సాగుజరుగు 

తుంది. 

ఊరికి దచ్చిన వయిపున 

సిన్న సెరువు కట్టకింద ” 118 

అనే చర ణాల్లోని చిన్న చెరువు జూలకల్లు గామంలోనిది. ఆకే 

“ఆహో నల్లమలలో పుట్టి 

కొండ గుహలు దాటి 

కంబం సెరువూ జేరినావా” 119 

అనే చర ణాల్లోని కంభంచెరువు చాల (పసి ద్ధిబెందింది, దాని కింద 

చాలాపొలం సాగు చేస్తున్నారు. వరిపెరుగాక చెరకు, పసుపులాంటి వాణిజ్యపు 

పంటల్ని, పెరుల్ని కూడా పండిస్తున్నారు. 

“అగ గొ సింతల సెరువు అంచునా పెద్దరము”, ' 20 

“కొత్త నీఫ్ట వచ్చెనాని 
అవాలి న 

యెక్షే కొండ శేప 

117. 

118. 

119, 

120. 

అను., పా. 89. 

అను., పా. 12, 

అను., పా. 17. 

అను., పా. నిర. 
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నిండే తురకప్ప 'శెరువు 

తూరు పలుగు తెల్లబా రె” 121 

అనే చరణాల్లోను కన్పించే “చింతల చెరువు, తురకప్ప చెరువు” మొదలయిన 
వాటివల్ల నీటిపారుదల ఉనికి తెలుస్తుంది. నాగార్జునసాగర్ ఆనకట్టవల్ల ఆంధ 

(పదేశ్లో చాలవరకు నీటిపారుదల సౌకర్యంగా ఏర్పడింది. దీనివల్ల వరిపైరునే 
గాక పత్తి; మిర్చి, పొగాకు, చెరకు పసుపు, మినుము, వేరుశెనగ మొదలయిన 

వోణిజ్య పంటలను పండిస్తున్నా రు. 

“నంది కొండా వచ్చెనురో రన్నా రైతన్నా 

సీ కట్టమంతా తీరునురో రన్నా కూలన్నా 122 

అనే పాటలో విపులంగా వర్ణించబడింది. సరుకు ఒక పాంతం నుంచి మరొక 

(ప్రాంతానికి సులభంగాను, తొందరగాను చేరేందుకు గాను రవాణా సౌకర్యాలు 

ఎక్కువగా ఏర ఎడ్జ్డాయి. [ప్రయాణాలకు మోటారు వాహనాలు, రైలు సౌకర్యాలు 

ఉన్నాయి, | 

“మంగళవారం 'పది గంటలకు 
మాయదారు కారు వచ్చే 

కారును నిలయేసి నారా 

డయివర్ని 'సెయిబట్టి లాగియేసి”', 123 

“జాతీ దొరలా బండి 

మల్లొచ్చే మారు. బండీ,” 124 

“రైల్వేలు రాత్తాలు వెలట్టరు 

మాటలతో యెయ్యామడ ముచ్చటి”1£5 

అనే చరణాల్లో కారు, రైళ్ళ ఉనికి తెలుస్తుంది. 

121. అను., పా 61. 

192. అను. పా. 65." 
128. అను, పా. 19. 

124. అను, పా. 59. 

125. అను., షా. 65 
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నెటి పపంచంలో విద్యుత్తు రోజువారీ వాడుక వస్తువుగా తయారయింది, 

దేశంలో ఒక గంట విద్యుత్తు ఆగిపోతే కోట్ట రూపాయల నష్టం ఉంటుంది. తంతి 

సౌకర్యం (గామాలకు కూడా కల్లించాలని [పభుత్వం సంకల్పిస్తుంది. పె 

చః ణాల్లో ఈ విద్యుత్తు, తంతి సౌకర్యాల (పస్తావన కన్పిస్తుంది. కొలమానాలు 

మారినప్పటికి గామాల్లో ఇంకా పాత కొలమాన పద్ధతులే వాడుతున్నారు. గిద్ద, 
సోల, తవ్వ. మానిక అనేవి కొలపాతలుగా వాడుతున్నారు. కాలమానాన్ని 

తెలిపే సాధనం గడియారం. దీనివల్స గంటలు, నిమషాలు, సెకనులుగా కాలాన్ని 

లెక్కిస్తారు. 

“నిన్నుజూడ నేనొక 

నిముసమో ర్తునా మోహన”126 అనే చర ణాల్లో గడియారం నికి 

తెలుస్తుంది, 

ఇప్పటి నాణేలకు పూర్వం కానీ,ఆర్ధణా, అణా, బేడా,పావులా, ఆర్థరూపాయి, 

రూపాయి అనే నాణేలుండేవి. ఇప్పటి పావులా, ఆర్ధ రూపాయలమీద 25, 50 

సంఖ్యలున్నాయి. పూరం పావలా, అర్థరూపాయిలమీద స్తే, $ అశే సంఖ్యలు 

ఊండేవి. ఆమానం ఇట్టా ఉంటుంది, 

ల కానీలు = 1 ఆర్థ ణా 

2 అర్ధణాలు = 1 అణా 

ఐ అణాలు = 1 బేడా 

2 బేడాలు = 1 పావులా 

౨ పావులాలు = | అర్థరూపాయి 

2 అర్ధరూపాయలు = | రూపాయి.” 

కాడసన్నము కారపాకులు 

కానీకి మూడాకులు” 127 

. అనే చరణాల్లో కానీ! (పస క్తి గోచరిస్తుంది. 

126. అను, పా, లి4, 

127. అను., పా. 1లి. 
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ఇతరాలు 

“ఏ ముండ దగిలిచ్చెరా కొడుకా 

శేబోలు సెగరోగమూ” 128 అనే పాటలో గు ప్రరోగం, దానీకి మందు 

వాడే విధానం తెలుస్తుంది. శెగరోగం అనేది మర్మాంగాల వద్ద వచ్చేది. దీనికి 

మందు రాసేటప్పుడు ఒక కోడీకతో రాస్తారు. కోడీీక వెం్య్యటుకలు మెత్తగా 

ఉండి, పుండుకు వత్తిడి తగులకుండా ఉంటుంది. ఈ రోగస్టులకు (గామాల్లో 
వెన్నపూసతో ఎరజొన్నరొకై మ్మాతమే తినదగిన ఆహార పదార్ధం పథ్యం 
జ్యాగత్తగా ఊంచుతారు పురుషుల నుంచి స్రీలకు, స్రీలనుంచి పురుషులకు 

వ్యాపించే అంటు వ్యాధి ఇది. ఆయుర్వేదానికి (గ్రామాల్లో పచారంబాగుగానే 

ఉంది. దీనిని నాటు వైద్యం అంటారు. కొన్ని మూలికలు కలిపి ఈ మందులు 
నూరుతుంటారు. పాము మంతం, తేలు మంతాలకు కూడా (ప్రచారం బాగా 

ఉంటుంది. 

_ మంతరించే నాథుడుంకే నాసామి _ 
మల్లెపూలా పానుశే పెద్దు” 12% అనే చర ణాల్లో తేలుమం | తాగాళ్ళ ఉనికి 

తెలుస్తుంది. తేలు కుట్టినదోట గాయాలకు కోసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలతో రుద్దుతూ, 

మంత గాళ్ళు వేప మండలతో తేలుకుట్టిన వారెని దగదుడుస్తూ మం్మతిస్తారు. వేపాకు 

చేదు కాబట్ట మం[తగాడు వేపాకు నమలిన:దువల్ల పాము కుట్టిన వారికి విషం 

ఎక్కదని నమ్మకం. 

“ప పుట్టినపుడు కయిక కుతికా ని: డొడ్డూ బోసి, 

కూర్చి చ-.పకపోయెరా”130 అ చరణాలలో వడ్డతో చంపడం అరే 

విషయం కన్పిస్తుంది. విధవరాం|డకో, పెండ్రికాని కన్యలకో పుట్టిన బిడ్డ లవల్ల 

అపఖ్యాతి వస్తుందనుకున్న వాళ్ళూ, లేదా ఒక బిడ్డ, పుట్టుక ఇష్టంలేని వాళ్ళు 
బిడ్డలకు పుట్టగానే కుతికలో వడ్డుబె న్ స్తారని లోక వ్యవహారం. 

128. అను., ప్రా. 100. 

129. అను., పా.కిరి. 

180. అను., పా. 7ర్, 



కోలాటం పాటలు ; సామాజిక పరిస్థితులు 299 

“సోతుంది సూడరా కల్రింటికీ 

లంజె తాగినంకా రాదు మా యింటికి" 131 

అనే పాటలో కల్లు పస క్తి గోచిస్తుంది. . ల్లులో తావెకల్లు, ఈకకల్లు, మేడికల్లు, 

వెపకల్దు అనేర కాలు ఉన్నాయి మేడికల్తు, వేపకల్లు ఆరోగ్య సంబంధంగా మందుగా 

వాడుతారు. ఈకకల్లు, తాటికల్లు మత్తు పానీయాలుగా వాడుతారు. కల్లు అమ్మే 

ఇండ్లను కల్లిండ్డు అంటారు. కల్లు పోసే పాతను లొట్టి ఆంటారు... కల్లుమత్తు 
విరిగిపో వడానికి మజ్జిగ తాగుతారు. 

ఇట్లు పజల్లో వాడుకలో ఉన్న నిత్యావసర వస్తువులు, ఆచార వ్యవ 

హారాలు, ఆహారవిహారాలు, ఆభరణజఆలంకారాలు, జీవనవిధానం మొదలయిన 

వన్నీ (పకృత పరిశోధనకు సేకరించిన కోలాటం పాటల్లో కన్పిస్తున్నాయి. 

181. అను., ఫా. 79. 



త్రి మ్మిదో 

అధ్యాయం 
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జాసపద గేయాల్లోని (పయె గ ఫక్కి శిష్టసాహిత్యంలోని రీతులకంటె 
భిన్నమైంది. ఈ గేయాలు మౌఖిక పసారంవల్ణ (పచురంగా (ప్రచారం 

పొందుతూ వచ్చాయి గాబట్టి వితిలో పాఠాంతరాలు, ఆధిక చరణాలు ఇతర 

పాటలకు అనుసరణలు, ఆనుకరణలు కన్సిసాయి. ఉదాహరణకు “ఏరువాకా 

సాగారోరన్నో సిన్నన్నా” అనే పాట అఆనుకరణలో “నందికొండా వచ్చెనురో 

రన్నా సిన్నన్నా” అనేదీ, “సుబ్బదాసుని గాంచుమురో రన్నా సిన్నన్నా” 

అనేదీ కన్పిసాయి. జానపదుల నోళ్ళలో నలిగినపుడు వాటి రూపురేఖల్లో 

ఊహించరాని మార్పులు జరగవచ్చు. విస్తృత |ప్రచారంవల్ల ఇటువంటి 
మార్పులు తప్పనిసరి. ' ' 

శిష్ట సాహిత్యంలోని [ప్రయోగ పద్ధతితో పోలుస్తూ జానపదగేయాల్లోని 
విశిష్టతలు పరిశీలిద్దాం. జానపదవాజ్మయంలోని భాషలో _ శబ్దవిపరిణామ 

రీతులను, ష్ట్ర సంధులు, సమాసాల్లోవిశేషాలు, కృతక(పామాణికాలు, విభ క్రి 

[పత్యయాల్లో విశేషరూపాలు, వింతరూపాలు, వాక్య నిర్మాణంలో ' విశిష్టతలు 
కన్పిస్తాయి. ఒక్కక్క దాన్ని పరిశీలిద్దాం. 

EPA 

కోలాటం పాటల్లో కన్పించే పరిణామ రీతుల్లో కొన్ని (హస్వ భేదాలకు 

సంబంధించిన [పయో గాలు తాళానికి, లయకో సరి పెన్టుందుకు జరిగిన ఉచ్చారణ 

విశిష్టతలు కావచ్చు. ఉచ్చారణకు సంబంధించిన (హ్రస్వ, దీర్గ భేదాలు (పతి 

పదంలోను కన్పిస్తాయి. మచ్చుకు--కొన్ని మాాతమె. ఇచ్చట ఇవ్వడం జరిగింది. 
ఇందు మొదటి రూపం జానపద సాహిత్యానికి, రెండో రూపం శిష్టనాహిత్యానికి 

సంబంధించినవి. 

I. a) పదాది ఆచ్చుల మార్చాటు. 

(1) ~~ అ 

వాడ్మాటా దృ పడమట. 

కొండలకు పొడ్కాలా .కోనెరు తొవిగంచి (సాం 62). 

మారాశీలు ఇ మరాటీలు, 
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పచ్చమారాటీలు పచ్చమారాటీలు (పా. 1) 

వాాతము < వస్త్రము. 

తడిన వాతము మెడన లింగము నొసట ఈబుది రేకదీ(పా, లిక్). 
సావారుషసవారు. 

మేటీ సావాఠి మీన వచ్చెనమ్మా యెల్లిపోయెనమ్మా (పా.98). 

11) ఈఇ : 
యీబుదిషవిభూతి. 

తడిన వాతము మెడనలింగము నొసట యీబుది రేకదీ (పా 95]. 

11) ఊచ ఉ: 
గూళ్ళ దిగు ండ్ల ది" 

బామా మాంచిదీ బంగారూ గూళ్ళదీ (పా. 42). 

vi) ఊఉ భో. 

ఉరిమెళ ఊర్మిళ. 

ఉఊ_త్తమయిల్లాలు ఎదురూగ రాగానే = 

' ఉరిమెళతో ఏమందురా (పా, 75) 

v) ఏష ఎ: 

మేచ్చగ ఇ మెచ్చగ. 
పోరా కిష్నని పడతులు మేచ్చగ (పా, 90). 

vi) ఓ; 

బోజ్జగ బొజ్జ. 

గుజ్జురూపము బోజ్జ గనపతి (పా. 72). 

మోత్రిమాలు మొటిమలు. 

మొక మెల్ల మోటీమాలదీ అదీ (పా. 69). 

b. ఉచ్చారణలో పదమధ్య అచ్చుల మార్చాటు. 

ij) ఆ “~<అ: 

ఎరకాలా ఉష ఎరుకల, 

ఎరకొలా ' వారింట్లో సిన్నాదీ (వౌ, 21). 

వరూడావ్లూ కష పీరుడవు. 
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ఏకైక వీరూడావూ లోకాబి వందితుడావూ (పా. 11). 
సందామామ క చందమామ. 

సందామామల బట్టి - సందిటి కేసీ కొట్టి (పా. జిల్ ), 

మేనాత్తవే ఇ మేన త్తవే. 

సెల్లెలా మా తల్లివే సిత్తమున మేనాత్తవే (పా. ర్), 

నిరతాము ఇ నిరతము. 

వరములిద్బీ రచ్చింపు - నిరాతాము నీ దాసులము (పా. 80). 

ii) చయ ఇ : 

మాంచీది ఇ మంచిది. 

జామా మాంచీది బంగారు గూళ్ళది (పా. 42). 

యిడీగాను “ విడిగాను. 

ఆహాయిచ్చల యిడీగాను గజ్జెల కొండా దాటి. (పా. 17). 

ఊరీకి ఇ ఊరికి. 

ఊరీకి దచ్చిన వయిపున (పా. 12). 
షష) ఊచ ఉ: 

పట్టూకు న పట్టుకు. 
పట్టూకు దొరకాసీ పాపారా (పా. 21). 

కన్న్నూలదీ య్య కన్నులది. 

నూనె బుంగది జారు కొప్పుది - కాటుకా కన్న్నూలదీ (పా, 95). 

నవూక్షలు చ నవ్వులు. - 

మొలకా నవూ్వూలూ మోవంపూ సూపులూ (పా. 96). 

శంబూని ఉ శంబుని. 

శంబూని రానీ దేవి నీకు యిదిగోమంగలం (పా. 6). 

కులమూదీ షె కులముది. 

ఏమీ సేతుర తమ్మూడా అది కానీ కులమూది (పా. 42). 

ఇ) ఉచతఊః : 
ఈబుది ఉష విభూతి. 

తడినవా[తము మెడనలింగము నొసట ఖూబుది రేక దీ (పా. 95). 

PK.20 
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0) పదాంత (హస్వాలు దీర్హాలుగా కన్పించడం. 

1) ఆఅ: 

తడపడకా ఇ తడపడక, 

కుడి ఎడమల తడబడకా వొడిగా (పా, వలీ ), 

ఎరకా ఇ ఎరుక. 
ఏనాటి ఎరకా లోళ్లు (పా. 26). 

ముండా ముండ. 

ముండా కడుపున మూడులో కాల్చండీనాయండీ (పా, 64). 

బాకునా ఓ బాకున. 

నిన్ను బాకునా యేసేరు సిన్నయ్యా (పా. 1). 

అంసా ష హంస. 

అంసా మొగ్గల రెయికాదీ (పొ, 69). 

ii) ఈష ఇ; 

జోగీ ఇ జోగి. 
పామును బే జోగి యెవరే సందమామా రాజూ (పొ, 4౪). 

మేటి ఇ మేట్. 

మేటీ యొక. మాల్ల'ే సందమామా రాజూ (పా. 84). 

గోళ్ళగొండీ ఇ గోళ్ళగొండి. 
కొండపిండీగాదు గోళ్ళగొండి గాదు (పా. 48). 

గబ్బీ వో గబ్బి. 

దాని గప్బీ గుబ్బాలు (పా. 16). 

కస్తూరీ ఇ కస్తూరి. 

గందామూ కస్తూరీ న్నాపె సిలకారించావే (పా, 78). 

ఏ1) ఊచ ఉ ; 
చెంచలాకూ ఇ చెంచలాకు. 

'సెంగులూ యెగ గట్టి శెంచలాకూ గోసి (పా. 48). 

వెలుగూ ఇ వెలుగు. 

సీకు యెలుగూ దొరుకును లేరా (పా. 17) 

రాటమూ ఉక్త రాట్నము, 
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వాటమైనా కొత్త రాటమూ మన కొత్తె (పా. 27). 

గజ్జేలూ య్య గజ్జెలు. 

కాళ్ళా గజ్జేలూ. చేకరా యేటూలూ (పా, 96)... 

చెరువూ < చెరువు. 

నువు కంబం సెరువూ జేరినావా (పా. 17). 

d) ఉచ్చారణలో పదాదిలో ఉ, ఊ, ఒ, ఓలకు బదులుగా 

వు, వూ నొ,వోలు కన్పించడం, | 

వుత్తర % ఉతర, 5 

ష్మరగొండకు వుత్తర వయిపున (పా. 12). 

_ వుప్పొంగు చ ఉప్పొంగు. 

“వరము స ఉరుము. 
సీవు వురిమితే వుప్పొంగినావా (పా. 7) 
వూళ్ళో ఇ ఊళ్ళో, వొట్టు ఓ ఒట్టు, 

ఈ టఉఊశళ్ళో వుంటే వొట్టు (పా. 25). 

వూరడవి  ఊరడవి. 

నువ్వుండేదీ వూరడమి నువుపండేది (పా 4). 

వొంటరి ఒంటరి. 

నేను వొంటరిగా యుండాలేనే (పా. శి). 

వొరిగి ఇ ఒరగి. 

వదిన కోసము" వచ్చి వారిది బందించి- 

వొరిగి పోతివ తమ్ముడా (పా. రి, 

వోరి _ ఓరి, వోరోరి ఓరోరి. 

వోరి కంసాయినరా - వోరోరీ కంసాయినరా (పొ. "క్ర2) 

వోలలాడు  ఓలలాడు. | ' 

పట్టుసీర లేలసమ్మ పారుటాకు లుండంగ - 

సెట్టుకింద వోలలాడె సెంచువారికి (పా. 9). 

వోసందమామా ౫ ఓ చందమామ. 

యింటుంచే బతుకామూ 'వోసందామామయ్యో (పా. 4. 
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II. పదం మధ్య కన్పించే స్వరలోపాలు, 

పట్నము య పట్టణము, 

అన్నా |బెమ్మ పట్టము పోదమంటే సీకటేమిర అన్నయా (పా. ల్) 

పాడ్మాటా చ పడమట. 

కొండలకు పాడ్మాటా కోనేరు తొవ్వించి (పా, 75). 

మన క మనల. 

కండితంబుగ మన్ల కడనుంచి కడతేర్చు (పా. 27). 

దొర 4 దొరుల. 

సిల్లరప్పులు దొర్లగొడుదూనే (పా, 7). 

పంది పాలెం < పందిరి పాలెం. 

ఊరీకి వు త్రరవయిపున-ప ందీపాలెం బాయికాడా (పా 12). 

ఇద్దర్ని య్య ఇద్దరిని.. 

ఆయ్యు యిరికె పెల్చిలో యుద్దర్ని గలిపిరి (సా ర్), 
చెర్లో < చెరువులో. 
కట్టమీన కత్తి మెరుపూ వోలలనా = 

"సెక్లోన శప మెరుపు (పా, కికి). 
మార్చేరము ద మ్రరుబేరము, కను 
మార్చేర మమ్మేటి మాదలా మాది." ' 
ఆలివేల్మ శ్రంగమ్మ ద్క అలివేలు మంగమ్మ ' ". 

ఆలి వేల్మంగమ్మ గారు ఆదిలచ్చువమ్మ గారు (పా. 9). 

మేలని మేలుకొని. 
నిదలోనే మేల్కోన. నన్ను 'జూడవే సెల్లెలా (పా. క్). 

బర్సె చు బరిసె, 

వీషెలెయ్యగ జూసినారా- 

బర్సె లెయ్యగ జూసినారా (పా 12). 

. I. సద మధ్యంలో లోపించిన అక్షరానికి ముందున్న స్వరానికి దీర్భం రావడం. 
కోకాన ₹ కోకమున, 

బతుకే యెతరా యిలలోన. 

సిదికే యేలల సోకాన (పా. 19). 

పగ్గాలు <: పగ్గములు, 
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IV. 

ముప్పూరి పగాలు ములకాల కరాలు (పా81). 

చుట్టాలు చ చుట్టములు. wr - 

సుట్టాలు వచ్చి[ను మాయింటికి (పా, 19). 

కురజాల < పుంజాల, 

పుంజాల  పుంజముల. 

రోజుకూ నేనేడు కుంజాల నూలొడికి (పా, 27). 

వ్యజాలషవ్యజముల. - 

సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల “వాన గురిసె సె (పా. 50). 

అద్దాలఅద్ద ముల. ' 

అద్దాల మేడలో యిద్దరముండంగ (పా, 60). 

ఉంగరాలు ఉంగరములు. 

అనుమంతు దట్టీలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (పా. 88). 

మోరీలు (1 మొహరీలు, 

వజాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు (పొ. 88). 

'ఐ' కి బదులుగా “అయి, ఆయి లు కన్పించడం. 

1) అయి షు ఐ: 

అయిదేళ్ళు చ ఐదేళ్ళు. 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (టా. 88). 

ఇరవయి < ఇరవై 

నులక యిరవయి అయిదు సారల' తొట్టిని. 

ఏకయిక ఇ ఏకెక | 

ఏకయిక యారుడావ లోకాబి వందితుడావు (పా. 11). 

డయివర్ని ఇ డై9వర్ని.. 
డయివర్ని సెయి బట్టి లాగి యేసి (పా. 12). 

ముప్పయి య్య ముప్పు. 

జనవరి ముప్పయి సాయంకాలం (సా. 56). 

పయిడి మడి. 

పయిడి గిన్నెలో పాలుబోసి (పా. 118). 

సయిలా క్క శైలం 

మేరు సయిలా * మందూ బసులా మేపుసుండే (పా. ఉక). 
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ii) ఆయి“ ఐ: 

ఇరవాయి ఇరవై, తొంబాయి ఇక తొంబై. 

యూపునా యిరవాయి వోనాగా - లోకాన తొంబాయి బు (పా, 61). 

V. “జూ కు బదులుగా అవి కన్పించడం. 

అవృురవుర < జాొరౌర. 

పగడసాలలాడుదాము పడతి జానకి -- అవురవుర జానకి (పా. 71). 

కవృటాకులు షష కౌటాకులు. 

ఆకులమ్మా ఆకులూ శీవరామపూరి కవుటాకులు (పా. 18). 

తవుడు ఇ తౌడు, 
సిట్టి తవుడూ దెచ్చి , సిక్య్థాంగ తేగలిపి (పా, 97), 

సవుక్కెము < సౌఖ్యము. 

సందె వేళను పొందనంటడు సవుక్కెమే మమ్మక్కంరో (పా. 120). 
సవుమి[తి ఒ ఎ సౌమితి. 

సంజీవి దెచ్చియు నవుమి (తి కియ్యంగ (పా. 8). 

VL. మహా (ప్రాణాలు అల్బపాణాలుగా. కన్పించడం, 

1) కచుఖ 

అకిలలోక  అభిలలోక. | 

ఆంజనేయ నిర్మలకాయా అకిలలోక పూజితాయా (పా. 11). 

దుక్కతనము వో దుఃఖత నము. ల 

చుత్రిరంబు దుక్కతనము లావరించెనూమనల (పా. 10). 

సపుక్కె_ము ఇ సౌఖ్యము. 

సందెవేళను పొందనంటడు సవుక్కెమేమమ్మక్కరో (పా. 120). 

గ యఘు 

a) పదాదిలో : 

గనమైన ఇ ఘనమైన, 
_ గనమైన పట్నాలు కదులు తున్నది టంగుటూరు (పా, 88). 

గోరము “ ఘోరము. 

గోర మైనా ఆడిమిలోనే సీరెలుదికే సిన్నదీ (ఫా. 95), 
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b) పద మధ్యంలో : 
విగ్న ములు య విఘ్నములు. 

దండాము నీకు - యెల్ల యిగ్నములు బాపుమాకు (పా. 80). 

ili) టళుళ: 

మటము షష మఠము. 
అది మాటిమాటికి సిముని దలిసే మటము-జంగము సిన్నదీ (పా.95). 

1₹త్కథ: 
దు_తిరంబు య్య దుస్థిరంబు. 

దు_క్తిరంబు దుక్కతనము లావరించెనూమనల (పా, 10). 

v) దషథ: 

దశరదుడు ఇ దశరథుడు. 

మీతాత దశరదుడు నీమీనా దయదప్పె (పా. 4). 

_పేననాదుడు ౬ |ప్రాణనాథుడు. 

(పేననాదుని గనవమ్మకోయిలా (పా. 68). 

vi) దషధ: 

దగదగ ఇ ధగధగ, 
దగదాగ మానేటి జలతారు సీరెకు- 
తగినట్టు రెయిక దెమ్మన్నది (పా. 114). 
దరించె  ధరించె. 

రు దాచ ఎలు దరించె లింగడూ- 

తులసి మాలలు దరించె రంగడు (పా. 110). . 

దూర్తుడు ఇ ధూర్తుడు, 
కరునా రసయీను డతిదూర్తుడు - గాతకుడతడండి (పా. 58). 
గాంది దేవుడు “ గాంధి దేవుడు. 

ఆ స్తమించె గాందిడేముడ స్తమించెనో (పా. 10). 

వారది ఇ వారధి. 

వొదినెకోసమూ వచ్చి వారాది బందించి (పా. 10). 

నవదాన్యాలు ఇ నవధాన్యాలు. 
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నవరతనాలకు నవదాన్యాలకు నాన్నెము గాంచితివీ (పా. 82). 

అద్దరాతి వో ఆర్థరా తి, 

అద్దర్మాతి కడ నిద్దరపోతున యెవరనితీత్తును మామా (పా. 51). 

vil) పచ్చ ఫ: 

పలము a ఫలము. 

ఆందరాని బలమంద బోకుమీ ఆశలుదీరవు వోరన్నా (పా, 117). 

viii) బషభ: 

బత్తి వ భక్తి. 

బక్కే గలిగినవారి బావము లోపల (పా. 21). 

బయము ఇ భయము. 
నా మొగుడు బొయ్యాడు అడిమిలో వున్నాడు- 
నాకేవి బయము రమ్మన్నదీ (పా. 114). 
బారతదేవి  భారతదేవి. 

తల్లి బారతదేవికి నీవూ (పా, 121). 

బోగము ఇ భోగము. 
ఆది తదిమి చిమితక లాడుసున్నది= 

కన్నె బోగము సిన్నదీ (పా. 95). 

ఈబుది ఇ విభూతి. 

తడిన వాతము మెడన లింగము నొసట యీబుదిరేక దీ (పా.95). 
శంబూని ై శంభుని. 

శంబూని రానీ దేవి నీకు'యిదిగొ మంగలం (షా. 6 ¥ 

కొంబోటి చ కాంభోజి. 

అదిగొ సూడు మంచి బొద్దులు దొడిగింది- 

కౌంబోజి కోంటోవి ఆద్దాలు దొడిగింది (పా. 1. 

Il. “ణి కు బదులు నీ కన్పించడం. 

అనగదొక్కు ౬ అణగ దొక్కు-. 
పెద్ద పెద్ద లందరుగూడి - అనగదొక్క. జూసినారా (పా. 12). 

గునము య్య గుణము, 
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అనుమంతు గునమెంతో అతని సాయసమెంతో (పా, 8). 

బానము ఇ బాణము. 

రామయ్య రాంబాన మెక్కు.పెథైను. 

లచ్మనుడు య్య అక్ష్మ ణుడు. 

ఆమ్మతో యేమందురా లచ్మనా అమ్మతో యేమందురా (పా. 8). 

సంరచ్చున ద సంరక్షణ, 

వచ్చేపొయ్యే సుట్టాలనెల్ల సంరచ్చని జేసిందాడది. (పా. TT). 

“VII. i) “వి కు బదులుగా బి కన్పించడం. 

నాబాబు నవాబు. 

నొబాబు మంగమ్మా వచ్చి నాదీ బాగమనె (పా. 61). 

11) పదాది “వి కారాలోపాలు. 

యీబుది % విభూతి. 

తడిన వాతము మెడన లింగము నొసట యీబుది రేకథీ (పా. శీర్). 

యీపు జడలు  పీపు జడలు. 

యీపు జడలది తోపురెయికది లోపలా తాబొందుదీ,. (పా. 95). 

ili) సభనంతి అనే రూపానికి బదులుగా “సనభవంతి” ఆనే రూపం 

కన్పిస్తుంది. 
కిలకిల నవ్వినట్టు వుండెనేమో- 

సబవంత జూసినట్టు వుండెనేమో (పా. 62). 

1X. చ, శ, స - ల వినిమయంవల్ల ఏర్పడ్డ రూపాలు, 

i) శచ చ: 

శ|క్రము ఈ చ్మకము. 
సెంకు శకము దరించె రంగడూ (పా, 110). 

శెంచలాకు ౬ చెంచలాకు. 

సెంగులూ యెగగట్టి శెంచలాకూ గోసి (పా. శీలి). 

శం[దవంక ద చందవంక, 

అయ్య శం|దవంకలో సేతులు గడిగిరి (పా. 57). 
శ ర్యద్రుడు < చందుడు. 
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శం(దుని గనవమ్మా కోయిలా (పా. 68). 

శెరువు ఇ చెరువు. 
తూరుపునా మబ్బుపప్టేనాసామి= 

తుమ్మలమ్మా శెరువు నిండే (పా. 680). 

1) చయశ: 

చనగాపప్పు వో శ నగ పప్పు, 

శెరశెర చెనగాపప్పు మన్నించె పెసరాపప్పు (పా. 125). 

చః: 

ల్లక వ్వలగడ్జి వో చల్లకవ్వలగడ్జి, 

నల్లకన్వల గడ్డీ పిల్లోడా మంచి. సరసమైనా గడ్డి కరోడా 

(పా. 48). 

iii) 

సందమామ చందమామ. 

_'సందామామల బట్టీ నాసందిటికేసి కట్టి (పా, 2క్), 

సిలుక ఇ చిలుక. 
చ 

సింతమాను సిలకలార గవర మేటిగ్గెనులారా (పా, 50). 

“పరు ఈ చిగురు. 

సింతజూడు నిగురుజూడు సిన్నదాని ఫొగరుజూడు (పా, 50). 

సెమట ష చెమట. 
సెమటకు దానిపై సెదిరిన గందం (పా, 87). 

(౪) చచున 

చన్నాయి చ సన్నాయి. - 

అయ్యొ సన్నెగళ్ళలో చన్నాయి మాట్టాడి (పా. 57), 

v) నళుళ: 

సివసివ ఇ శివశివ. 
సివసివ మూర్తివి గననాదా (పా. 112). 

న్రీకష్న ఇ శ్రీకృష్ణ. 

స్ర్రీకిష్న మూరితిన సెంచీత (పా. 1). 

సూదులు ఇ హృదులు. | 
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అది సుట్టూ యామడ గట్టూ కొచ్చిన - 

సీడె నూదుల సిన్నది (పా. శిర్).. 

సృృంగోరచు < శృంగారము. ' 

బక్తి సృంగొరముల తోటి పట్టిన కులుకు ఈ కోలన్నా (పా 11). 

సెగరోగం ఇ శెగరోగం. 
ఏముండ దగిలిచ్చె! కొడుకా సేబోలు సెగరోగమూ (పా. 100). 

xX. *హాి కారం లోపించిన రూపాలు : 

1) పదాది “హి కారం లోపించిన రూపాలు. 
అంసానడకలు ఇ. హంసనడకలు. 

అంసానడకలు నడిసే మకు (పా. 87). 

ఆతము జె హతము. 
దేవకి దేవుల కొడుకుల నందర 'అతము జేసితివిరో (పా. 82]. 
అనుమంతు ఇ హనుమంతు. 

అనుమంతు గునమెంతో ఆతని సాయసమెంతో (పా, 8). 

ఆయిగాను  హాయిగాను. 

ఆయిగానూ మెలుగూతుంది సందమామా రాజూ (పా, 49). 

ఆరములు షష హారములు. 

ఎగిరేటి రక్కలకు కోయిలా - 

యెండి ఆరములూ జేయిత్తుకోయిల (పా. 88). 

ii) పద మధ్యంలోని “హో కారం లోపించడంవల ఎర్చ్పడే ఆచ్చుమీద 

“యి కారం చేరడం. . 

మయిమ ై మహిమ. 

మయిన గల సీరామనమికి మరన మేమిటన్నయ్యా (పా. 119) 

రసయీనుడు % రసహీనుడు. 

అయ్యొ కరునా రనయీనుడతి- 

దూర్తుడు గాతకు డతడండి (పా. 58). 

సాయసము ఇ సాహసము, 

ఆన్గువంతు గునమెంతొ ఆతని సాయసమెంతో (షా 8). 
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111) 'హ' కార స్థానంలో ''వ కారం కన్పించడం. ' 

నెవరూ ఇ నెహూ. rn 
సితిని కనుల జూసి నెవరూ సేతలుడిగెనూ (పా. 10). 

iv) పదాదిలో “హ “హి కారం కన్పించడం. 

హారతి ఆరతి. | 

- -హారోతు -లిచ్చిరి. 'గాందికి. హారతు లిచ్చిరి నాయనా (పా. 85), 

౫౯1. “తి కు బదులుగా ద్విరుక్త చకారం కన్పించడం. 

సచ్చెము యో సత్యము, 

సచ్చెము తప్పేరు వీదల ముచ్చట కొచ్చేరు (పా. 108). 

XII. “శి కు బదులుగా ద్విరుక్త “చ” కారం కన్పించడం. 

ఆచ్చెరియము ఇ ఆశ్చర్యము, 

ఆహాయిదేమదీ ఆచ్చెరియమెనదో (పా. 16). 

xml. ‘ద్య, ధ్య' లకు బదులుగా చ్యిరుక “జీ కారం కన్పించడం. 

సోజ్జము న చోద్యము. 
. సోజ్ఞమైనా జొన్నసేలో నా సామి- 
_దోసకాయకు మోసపోతి (పా, 88). 
అయోజ్ఞ వ అయోధ్య. 

అరమరలును దాటి అయోజ్ఞకును జేరి- 

అమ్మతో యేమందురా (పా. 8). 

మజ్జెన ౬ మధ్యన, ' 
వతబోత వంగతోట రానుబోను రాగితోట- 

యిద్దరి మజ్జె యిరికి తోటరా (పా, 50). 

XIV. సంయుక్తంలో *'యి కారానికి బదులు ఆయో పదాల్లోని' ప్రథమ హల్టుకు: 

ద్విత్వం కన్పించడం. . 

నాళక్టైము ఇ నాట్యము. . 

నారదమునులు నా'ఖైము సేయగ (పా, 10కి). - 
నీలమేగ శామ ఇ నీలమేఘ శ్యామ. 

లాలి స్త్రీ కీష్నయ్యా వీలమేగా శ్శామన్నా (పా. 102). 
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XV. “కి కు బదులుగా ద్విరుక్త “చికారం కన్పించడం. 

i) చ్చ యక్ష; 

1i 

నీరజాచ్చ చ వీరజాక్ష. 

నివ్లమైన నిలయ సజ్జన నీరజాచ్చుడేమోహన (పా. శి4). 
పంకజాచ్చి పంకజాక్షి. 

అయిమావాతి అన్నపుర్నా - పంక జొచ్చి పద్మావతి (పా. 118 )- 

పాండవపచ్చ % పాండవపక్ష, 
పచ్చివాహన పాండవపచ్చ (షా. 86). 

... రుదాచ్చ: దు ర్వుదాక్ష. 

రు దాచ్చలు దరించె లింగడూ (పా. 110). 

లచ్చిమిదేవి ౬ లక్ష్మిదేవి. Ee , 
లచ్చిమిదేవి మిద్దెల దనక లచ్చనంగ. తీసకోబ్చి (పొ: 62). 
చ్చృషక: పం తట. 

ల 

పచ్చివాహన  పక్షివాహన, 
పచ్చివాహన పాండవపచ్చ (పా. 86). నం ti 

సంరచ్చున చ సంరక్షణ. pe 

వచ్చేపోయ్యే సుట్టాలనెల్హ సంరచ్చన | వేసిందాడది (ప్రా. 77). 

సరసిజాచ్భ < సరసిజాక్ష. “ " , నట. 

సర సిజాఛ్చ నిన్ను జూడ -  మనసుగళల్లేరా మోహన (పా. 84). 

iii) చ్చ కు క్యు: 

సాచ్చెం << సాక్ష్యం. 

ఈ సెల్టని సాచ్చెము పలికిన వారికి సేసిన కోలాటం (పా. 108). 

XVI. పద మధ్యంలో స్వరం ఆదనంగా కన్పించడం. 

ఆగిని ఇ అగ్ని. 
అగిని బాద పూర్వ మడిగొప్పల చొరవారి పురమందు నెలకున్న 

సిన్నది (పా, 114). 

ముకితి ఇ ము క్రి. 
శివనాగరాజా మాకు ముకికి నంద. జేయవా (పా. 118). 
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బకితి ఈ భక్తి 

మాదు బకితీ ఆలకించేవా (పా. 118). 

వరనము ఇ వర్ణము, 
గుజ్జు రూపము బోజ్ఞగనపతి - 

ఏమి వరనము సందమో (పా. 72), 
_.  సూరియండు ఓ సూర్యుండు, 
' సూరియండు మనపె సుగపగలు తలసెనని (పా. 8). 

సల ధి 

దేశ్య పదాలను సంస్కృత సమాలతో సంధులు చేయడం కన్పిస్తుంది. 

క్షం అత్త సంధి : 

ఆకొక నుండేటిి ఆకాశ న | ఊండేటి. 

Il. ఉత్వ సంధి : 

పప్పన్నముపప్పు +- అన్నము. 

Ill. i) ఉత్వానికి బదులు యడాగమం రావడం, 

ఇన్ని సొమ్ములు యేలర ఇన్ని సొమ్ము లేలర. 

ఇన్ని, సొమ్ములు యేలర కిట్నా గొల్లవారికి (పా, 78). 

గడుపు యిచ్చెనుషగడువిచె ఎను. . 

ఆరునెలలు గడువు యిచ్చెను అయ్యాయీర (బెమ్మము (పా. 95). 

బంతిపూలు యికవాడిపోయోగబంతిపూలిక వాడిపోయె.. 

బంతిపూలు యిక వాడిపోయే. oe 

వాడి. టైమలు యిక తీరిపోయే (పా, 81), 

11) (దుతానికి బదులు ,“యడాగమము'” కన్పించడం. 

మేడలో యిద్దరము. 

.. ఆద్దాల మేడలో యిద్దర ముండంగ (షా 80). . 

.... ఆం[ధుతాకు యమర జీవి. 

సామిరార పొట్టి శ్రీరామ ఆం|ధులాకు యమర జీబి (ఫా. 121). 

కరికె పెల్టిలో.యిద్దర్ని:.": 

_ కా 
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ఆయ్యొ యిరికె పెల్లిలో యిద్దర్ని గలిపిరి (పా. 57). 
ఏ నాటికి యాని. 

ఇకపోను కల్లుకీ యేనాటికి యాని (పా. 19). 

సీకు యెవరు. 

ఇందరి లోపల నీకు యెవరుకావలతె తనయా (పా. 4). 

కృతక [పొమాణికాలు 

వెలట్టరుళఎలక్టి 9సి టి. 

రైల్వేలు రాత్తా వెలట్టరు (పా. 65). 

అన్య దేశ్యాలు 

ఆసలు = నికరము, సారము. 
అంద రెట్టా మరనమందిరి అసలు డెల్చారన్నయా (పా. 118). 

కరుసు < ఖర్చు = వ్యయము, 

ఇర వయ్య క్కేయార్లు నూర్హు కరును రోజండి (పా. 64). 

కయిదు ఇ ఖై దు = కొరాగృహము. 

ఉండవచ్చును దానికొరకూ నా సామి- 

సెయవచ్చును జల్మ కయిదు (పా. 88). 

గారడి = ఇం[దజాలము, 

అన్నయో గారడి - బల్ అన్నయో గారడి (హె. తీ). 

గులాబి = మిక్కిలి పరిమళము, లేత ఎరుపు వన్నాగల పూలు 
' పూసేది, ముండ్లున్న దీ అయిన ఒక పుష్పజాతి మొక్క. ! 

గులహాల కుంకము-కుదురై న పాపటి బొట్టుయేమి (పా. 62). 

జాయిరిషుజావాహిరిజవాహిర్ = రత పు సొమ్ము ఎఇవుమానం. 

పనికి మాలిన పట్టు సీరె జాయిరివ్వవే సెల్లెలా (పా. 120), 

పట్టుకుంటే పాలబాగము జాయి రివ్యవే సెల్లెలా (పా, 120). 
Fa FY 

1. ఆ నో ర. 1-960. ey 
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జెరీషుజెరి = వెండిమొదలయిన వాటితో మొలాము చేసిన నూలిపోగు.. 

జెరీ జెరీ సీరెలు గట్టీ_జగజ్జోతి పంచెలు గట్టి (పా. 62). 

జలతారుషజరతారుఃి = వెండి బంగారముల నీరు పూసిన నూలిపోగు... 
దగదాగ మానేటి జలతారు సీరెకు- 

తగినట్టు రెయిక దెమ్మన్నది (పా. 114). 
జవాను = బం|టౌతు, 

పోలీసు జవాన్ల బిలిసి పొడిపిద్దునా నిన్ను (పా, 62). 

జాబు = ప్యతిక, కమ్మ, ఉత్తరము. 

సరసులు ఎవరన్న జాబు రా సెదమన్న _ 

సరములు నేనిచ్చే నన్నదీ (పా. 114). 
జిల్లా = రాష్ట్రంలో ఒక భాగం. 

అయ్యొ గుంటూరు జిల్లా లో గురిజాల తాలుకా (పా. 82). 

జెండా  రుండా = బెక్కం. 

ఢిల్లీ ల్హాల్ ఖిల్లాపెన జెండ వాలెను- 

కాం|గెసు జెండ వాలనూ (పా. 10). 

ఢిల్లీ = భారత దేశ ముఖ్య పట్టణము. 

ఢిలీ ల్హాల్ ఖిల్లా పెన జెండవాలెనూ (పా, 10). 

తాలుకాౌ = జిల్లాలో ఓక భాగం. 

అయ్యొ గుంటూరు జిల్లాలో గురిజాల తొలూకొ - 

మాశెర్ల పోస్టుకీ మజ్జై వున్నది కమ్మంపాడూ. (పా. 82). 
తివాసి = మేలై న చిశ్రాసనం.. ల 

. దోవతి = మగవారి కట్టుబట్ట. : 

.శీరుకాయ దోవతి గట్టి “నిలువలేనురా నిల్వంగలేనుర (పా . 84). 

నాబాబు % నవాబు 

. ,నాబాబు మంగమ్మవచ్చి నాదీబాగమనె (పా. 61). 

బజోరు = వీధి. 

నాలూ బజారు జూసి నాజూగ పటుకోని (పా, 62). 
a య a అ 

బరిసె ఇ బరిస = ఇనుపకట్ట గుదియ. 
ఎ. వో 

బి చూ. ని. కి-850. 
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బర్సె లెయ్యగ జూసినారా (పా. 12). 

బాజీ బొందులు. 

బాంగారు గుండా సారాము గల్ల్బాదీ --- 

అదీ బాజీ బొందులు గల్లదీ (పా, 89). 

బాకు = వంకర కత్తి. 
నిన్ను బాకునా యేసేరు సిన్నయ్యా (పా. 1). 
బుజ్జుల ద బురుజుల = కోటగోడ సంబంధం. 

ఆహా సూటీగ మేటి బుజ్జుల పయిన (పా. 17). 

మజిలి. 

మాట దప్పకరమ్ము మజిలీ రేపేనంట - 

తూరుగోటికే రమ్మన్నదీ (పా. 114). 
మసీదు = మహమ్మదీయుల దేవాలయం. 

సిన్న సెరువు కట్టాకింద మసీదన్నా తీరకపోయి (పా, 12). 

మహల్ = మేడ. - 

మేటియొక్కా మాల్లట్టే సందమామారాజూ (పా. 94). 

మునసబు = న్యాయం తీర్చే అధికారి. 

మునగ పువ్వుందనము తుమ్మెదా -- 

నీ ముడునూబు పేరేమి తుమ్మేదా (పా. 99). 

మోతాదు  మొహతాదు = [గామోద్యోగులయిన 

మునసబు, కరణముల చెప్పు చేతలలో ఉండే ఉద్యోగి. 

మోదుగ పువ్వందనము తుమ్మేదా - 
సీ మోతాదు పేరేమి తుమ్మేదా (పా. 99). 
మొహరీలు = బఠగారు నాణేలు. 

వ(జాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు (పా. 88). 
రాత్తాలు ఓ రాస్తా ఇ రస్తా== దారి. 

రెల్వేలు రాత్తాలు వెలట్టరు (పా. 65). 

రాదారి  రహజారి == అందరు పోదగిన దారి. 

రాకుండ పోకుండ రాదారి లేకుండ -- 

రవ్వంత సిటంప మన్నదీ (పా. 114). 

PK-21 
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రోజు = దినము = 24 గంటలు. 

రోజుకూ నేనేడు కుంజాల నూలొడికి (పా. 27). 

లమ్మిడీ ై లమిడి = ఒక తిట్టు మాట. 
ఎందూ కొత్తివిరా దొంగ లమ్మిడీ కొడకా నువు (వా. 62). 

సన్నాయి = వాద్య విశేషం. 

అయ్యు సన్నె గళ్ళలో చన్నాయి మాట్టాడి (పా. ర్'/ ). 

సవారు ఇ సవారీ = ఒక రకమైన పల్లకీ. 

మేటీ సాజారి మీన వచ్చెనమ్మా యెల్లిపోయెనమ్మ (పా. 98). 

హద్దు = ఎల్ల. 

హద్దు దస్పకానుపారు సుద్దిగాను ఆత్మలోనే (పా. 86). 

కన్నడ పదాలు 

గండ పెండెరము == కాలికి తొడుగు ఒక ఆభరణ విశేషం. 

పాయి బంగరు గండపెండెర పాదములు నెరనమ్మితీ (పా. 76). 

వొయలు కాడు  హౌయలు కాడు. 

హోయలు = విలాసం. 

కీడమీద వొయలుకాడు యీలలేసి పిలవసాగా (పా. 50). 

= తమిళ పదాలు 

ఆలివేల్మంగమ్మ. 

అలివేళ్ళ్మింగమ్మ గారు ఆది లచ్చువమ్మ గారు (పా. 9). 

తిరునాళ్ళు = దె వోత్సవం. 

మా అత్తా వద్దనంగ వత్తి తిరునాల (పా. 62). 

కారు = మోటారు బండి. 

మాయదారు కారు వచ్చే (పా, 12). 
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కేసు కేస్ = వ్యాజ్యం, స్థితి. 

కాసుల వొడిసితె తెలిసిందే గద -కేనుల కోలాటం (పా. 108). 

కాం[గెసు = కాం గెసుపార్టి. 

కొం|గెను మంతుల కార్యదీచ్చతో (పా. 685). 

డాము షు డామ్ = పాజెక్టు. 

నాగార్జున శాము నిలపాలి తమ్ముడా (పా. 92), 

డిజను ఇ డివిజన్. 

డిజను అద్దంకి జేరొచ్చినావా (పా. 17). 

డయివరు ఇ డైవర్ = నడుపువాడు. 
డయివర్ని సెయిబట్టి లాగియేసి (పా. 12). 
వెలట్టరు య్య ఎ౪క్టి9సిటి == విద్యుత్తు. 

రైల్వేలు రాత్తాలు వెలట్టరు (పా. 6ర్). 

గరనరు < గవర్నర్. 

గవనరు దువ్వేటి కలముపోటుతో (పా. 65). 
హిలుకాలనీ ఇ హిల్కాలనీ = నాగార్జునసాగర్లో ఒక (పాంతం. 

యిలుకాలనంటారు పైలానంటారు (పా. 92). 

జనవరి = ఓక నెల. 

పందొమ్మి దొందల నలబయి యెనిమిది = 

జనవరి ముప్పయి సాయంకాలం (పా. 56). 

పిసోలు ఇ పిస్టల్, 

పిస్రోల్ చేతబట్టి పొంచిరా (పా. 56). 

పోలీసు _ పోలీస్ = రక్షకభటుడు. 
పోలీను జవాన్స బిలిసి పొడిపిద్దునానిన్ను (పా. 62). 

రైల్వేలు = వాహన విశేషం. 

రై ల్వేలు రాత్తాలు వెలట్టరు (పా. 65). 

రైటు బాంకు ై రైట్ బ్యాంక్ = నాగార్జునసాగర్ లో ఒక ప్రాంతం. 

రైటు జాంకంటారు - లంక మోటంటారు (పా. 92). 

రబ్బరు వ రబ్బర్. 

కీదిమురుగుల దానా లబ్బరి గౌొజులదాన (పా. 14). 
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వ్యా సాగరకేంపు ఉం సాగర్ క్యాంప్. 

సాగర కేంపంత యివతల వొడ్డండి (పా, 92). 

వింత రూపొలు 

ఆయినేల = ఆయినవోలు. 

ఆహా యిచ్చల యిడీగానూగజ్జైల కొండాదాటి - 

అయి నేలు జేరొచ్చినావా (పా. 17). 

కడమ = కడ. _ 

కడమ నెల్లో నీకు కడవనెయి జూపిద్దు. (పా. 27). 
గవనరు = గవర్నర్. 

గవనరు దువ్వేటి కలము పోటుతో (పా. 65). 

గొ ప్పెట్టలు = గోపికలు. 

సుట్టూ గొప్పెట్టలేమి - నడమనుండు కిట్టమూరితి (పా. 62). 
తాగము = జాగు. 

ఏమిర నరుడా జాగము జేసెవు నవ్వులుగాదిది రాంభజనా (పా. 2). 

తీయము = ఠీవి 
కారతీయుల (పేమ పాలవి - 

జావమేమిరా - నీ టీయమేమిర (పా. 84). 

డిజను = డివిజన్. 

డిజను అద్దంకి జేరొచ్చినావా (పా. 17). 

తాసీపోయె = తడిసిపోయి. 

తొండమేమొ తాసీపోయె (పా. 7). 

డైర్నము = ధైర్యము. 
దండిదీ నామూట కురోడా - 

నువు దెర్నముంపే దించు పిల్లోడా (పా, 48). 

నమి = నవమి. 

గీరాముల నమికి బోవలె సింతయేమిటన్న య్యా, (పా. 11 8). 

నాబాబు = నవాబ్, 

నాబాబు మంగమ్మ వచ్చినాదీ బాగమనె (పా. 61). 
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సీగాత = నిర్ణాంత. 

సితిని కన్నుల జూసి నెవరూ - సేతలుడిగనూ = 

నీగాత పోయెనూ (పా. 10) 

పటువుజేసి = పఠనజేసి. 

గురుమం|తమయినా పటువుజేసి _ 

పడవ నదపవె సెల్టెలా (పా. 5). 
పాపాత్కుండు = పాపాత్ముడు. 

పాపాత్క్యుండెవడో సీతను యెత్తుకుపోయాడు (పా, 128). 

పొన్న విచ్చెము = పొన్న వృక్షము. 

పొందుగను మాళర్చపురిలో. పొన్న విచ్చెము వేయించె (పా. రివ, 

బాలోపోయె = బావిలోపోయె. 

బొక్కెనేమో బాలోహపోయె (పా. 7). 

ముడుసూబు = మునసబు. 

సీ ముడుసూబు సెరేమి తుమ్మేదా (పా. 99). 

రౌక = రవిక. 

సీర రౌకలె యిడవమన్నా వా (పా. 17). 

లబ్బరిగాజులు = రబ్బరుగాజులు. 

వీఏ మురుగులదాన లబ్బరిగాజులదానా (పా. 14). 

వగిసీ = వయసు. 

వగిసీ దాననని యెగిసీ గంతెయ్యబాకు (పా. 20). 
వనిజము = వనము. 

నారికేలులారా వనిజము కూరపలములారా (పా, 128). 

సబవంత = సభనంత. 

సబవంత జూసినట్టు ఉండేనేమో (పా. 62). 

సవాసగానుడు = సవాసగాడు, 

సహసగానుడమ్మ నా మరిది, 

రగురాముల తమ్ముడమ్మ నా మరిది (పా. 107). 

సాయసము = సాహసము. 

అనుమంతు గునమెంతో - 

అతని సాయసమెంతో (పా. 8.) 
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విభక్తి విధానం 

1. (పథ మావిభ రక్తి క 

ఇ)""డు' సహిత రూపాలు. 

i) తత్సమాలు : 

గురుడు. 

గురినిల్పి గట్టిగ గురుడు ముత్తయ్యాను. 

గుండ్డపాటికే రమ్మన్నదీ (పా. 114). 

చిన్మయుడు. 

రచ్చకుడు చిన్మయుడు తొట్టిలోపల- 

తాను వూగుతావున్నాడే వుయ్యాలో (పాం 29). 

రచ్చకుడు ఇ రక్షకుడు. 
రచ్చకుడు చిన్మయుడు తొట్టిలోపల- 

తాను వూగుతా వున్నాడే వుయ్యాలో (పా, 29). 

i1) తద్భవాలు : 

- కమకగాడు, 

మా కమతగౌడు సెయ్యబట్టి తిరనాల (పా. 62). 

బభోయడు. 

పడవ నడిపెటి బె స్తబోయడు - 

లేడు గదరా అన్నయా (పా. ర్. 

ఎట్టోడు 

ఎలక పువ్యందనము తుమ్మీ దా- 

సీ యెబట్టోడి పేరేమి తుమ్మేదా (పా, 99). 

111) దేశ్యాలు 3 

అందగాడు. 

అందాగాడా నీ విందు రారా- 

నీ యడుగులాకూ మొక్కే_దాను (పా. 41). 
పిల్లడు. 

ఇన్ని సొమ్ములు యేలర కిట్నా గొల్లా వారికి 
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పిల్లడ గొల్లా వారికి (పా, 73). 

వయలు కాడుషహెయలు కాడు. 

ఓడమీద వొయిలు కాడు యీల లేసి పిలవసాగె (పా. 50). 

b. “ము సహితాలు : 

i) తతమాలు : 

కరణము. 

కంది పువ్వుందనము తుమ్మీ దా- 

సీ కరణము పేరేమి తుమ్మీదా (పా. 99). 
వనముషవనిజము, 

నారి కేలులారా వనిజము హర పలము లారా (పా. 128). 

హతము. 

దేవకీ దేవుల కొడుకుల నందర అతము జేసితివిరో' (పా. 82). 

11) తద్భవాలు : 

జాగముషషజాగు. 

ఏమిర నరుడా జాగము జేసెవు- 

నవ్వులు గాదిది రాంభజన (పా. 2). | 

తంతనముతం|తము, 

కుచ్చిత గునములు మదిలో నుంచి- ' 

తంతనము జెందిందాడదీ (పా. 77). 

పొన్న విచ్చెమునుపొన్న వృక్షము. 

పొందుగను మాశర్ల పురిలో. 

మొన్న విచ్చెము జేయించె (పా. 62). 

౪. బహువచన [పత్యయం ' “లు: 

i) అకారాంతాల మీద కన్పించే రూపాలు. : 

జాడలు. 

జాడలు గందర టే సీతా జాడలు గంటిరచే (పా. 129). 

తురకలు, 

మారు బాసాలాడుతుండి-మగువ తురకల. సిన్నదీ (పా. 9ిక). 
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బంతి పూలు యిక వాడిపోయే 

,వాడి (బెమలు యిక తీరిపోయె (పా, 81). 

యెతలు. 

పుట్టినపుడు తల్లి యిసములు పోయక - 

యెతలు జెందక పోతివా (పా. 75). 

రాతాలు. 

రైల్వేలు రాత్తాలు వెలట్టరు (పా. 65). 

11) “ఈ'* కారాంతొల మీద కన్నించే రూపాలు : 

దట్టిలు. 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (పా. 88). 

మరాటీలు. 

పచ్చ మారాటీలు పచ్చ మారాటీలు = 

పారుటాకుల సీరె పచ్చంగ కట్టింది (పా. 1). 

మోరీలు. | 

వ(జాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు (పా. 88). 

సురటీలు. 

తోకతో నురటీలు యిసరగ - 

తన మోము కరనము లూపుసూ (పా, 72), 

ili) “ఉి కారాంతాల మీద కనిషంచే రూపాలు : 

జలములు. 

మురిగిన జలములు తాగే కప్పకు అ 

సెరుకు రసము తీపెక్కడిది (పా. 111), 
పుంజాలు % పుంజములు. 

రోజుకూ నేనేడు కుంజూల నూలొడికి (పా. 27) 

సాములు. 

సాముల బువ్వారామ రాజ్టెమై (పా, 685). 
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iv) “ఇ తో ఏర్పడ్డ బహువచన రూపాలు : 

ఉం|డాళ్ళు. | 

కుడుములు వుం[డాళ్ళు నీకూ - 

పోసెదము గణనాయకా (పా. 72). 

“కోళ్ళు కోడు -- లు, 

మన్ను నీరును అగ్గి వాయువుతొ నాలుగు 

కోళ్ళు గావించెనే వుయ్యాలో (పా. 29), 

v) పదాంత ద్విత్వం బహువచనంగా కన్సించడం: 

గజ్జల్ల. 

. కజ్జల్ల గల కోడిపుంజోనాసామి (పా. 88). 

vi) “రైల్వే” అనే పదంమీద బహువచనం. కన్పిస్తుంది 

రైల్వేలు రాత్తాలు వెలట్టరు (పా. 85). 

కై తృతీయావిభక్తి : 

తృతీయా విభ కిలో “తో, తోడి అనే (పత్యయాలకు బదులుగా “తొ, 

తోటి, తోని, తోని అనే రూపాలు కన్నిస్తాయి. 

i) తొ) తో; 

అమ్మతొ. 

అరమరలను దాటి అయోజ్ఞకును జేరి 

అమ్మతొ యేమందురా (పా. 8). 

ఇస్టముతొ. 
ఆహా యిం[దాపయిం[ద్రులు యిస్టముతొ పొగడంగ (పా, 17). 

ఉరిమెళతొ. 

ఉత్తమ యిల్దాలు యెదురూగ రాగానే 

వురిమెళతొ యేమందురా (పా. 75), 

నాతొ, 

నిన్నాన్నేడూ నాతొ పొందూగూడి (పా. 41). 

'మెలుకులతొ, 

అనంత మెలుకలతొ చేయించినవాడు- కులుకుల కోలన్నా (పొ. లిక్). 
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ముదముతొ, 

సీ ముదముళొ రేపల్లె ముద్దూలనాగా (పా, 61). 
11) తోటి | తోడ: 

చప్కుతోటి. 

చప్కు చచ్చప్కుతోటి మూడు చప్కులు సప్పరిస్తై (పా. 62). 
నాతోటి. 

తొరుసుగా నాతోటి తరికించి నోరికి 

తారకములు తెల్పేనన్నది (పా. 114). 

_(పేమతోటి. 

(వేమతోటి వందానములు - అందుకోరా సామినేడూ (పా, 122). 

మక్కు_వతోటి. 

బల్యక్కువతోటి సెప్పీనాడే కులుకుల కోలన్నా (పొ. 87). 

చేదతముతోటి. 

ఆది- యేదాంతముతోటి వున్నాదీ లలనా (వా 21). 

శృంగారముతోటి. 

బక్తి నృంగారములతోటి పట్టిన కులుకూ యూ .కోలన్నా (హె. 11). - 

పశ్చేతోని/ తోడ: 

పది కూరలతోని. a 

పప్పుగాక పదికూరలతోని - సాములబువ్వా-రామరాజ్లైమై (పా. 65). 

Iv) తోన-తో నే/తోడ: 

గోవుపాలాతోనే. . 

గోవుపాలతోనే కోరియేసిన టంగుటూరూ (పా. 88). 

Ill. చతుర్ధీవిభ క్రి : | 

చతుర్ధీవిభ క్తి [పత్యయం “కొరకు కు బదులుగా. “కోసము. 
[కన్పించడం : 

ఉప్పుకోసము. 

ఆయు వుపష్పుకోనము వచ్చి-కప్పురము యిడనాడి (పా, రి). 
దాని కోసము 

దాని కోసము నేను జోతే నాసామి _ 

ఇ 

గ 
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IV. 

V. 

ఆరునెల్లు జల్మకయిదు (పా. 60). 

పణతి కోసము. 

పణతి కోనము వచ్చి పగడంబు బోగొట్టి (పా. 8). 

వదినె కోసము. 

వదినె కోసమూ వచ్చి - వారిది బందించి (పా, 8), 

పంచమీ విభక్తి: 

పంచమీ విభ క్తి (పత్యయము “వలనికు బదులుగా “వల్లి కన్పించడం, 

నావల్ల. 

నావల్ల కాపురము నెరవేరుతున్నాదీ (పా. 27), 

ఒర రి 3 అ 
షష విభక్తి: 

షష్టీ విభ క్రిలోని “ల్లో అనే [పత్యయానికి బదులుగా “లో లోన, లోనే, 

లోను, లోకి, అనే [ప్రత్యయాలు ల్లో! అనే రూపం కన్పిస్తాయి. 

1) లొ: 

జాతిలొ, 

అంగ జాతిలొ కేళిలింగాము దొరికితే 

ఓఒడియ రాజుల టోదమన్నదీ (పా. 114). 

పశళ్ళేరములొ. | 

పంచెవన్నెల పశ్శేరములొ ఆరంజోతి యెలీగించి (పా. 6). 
బుట్టల, 

పట్టీ బుట్టలొ యేసీనాడే సందమామారాజూ (పా. 49). 

ii) లోన-లోనే [లోన- ఏ] : 

అడవిలోనే. 

అది గోరమెనా అడిమిలోనే సీర లుది కేసిన్న దీ (పా. 95). 

అడుగులోన. 

అడుగులోన అడుగిడుసును వొడిగా (పా. 28). 
కురవలోనే. 

సింతలపూడి కురవలోనే సిన్నదానికులుకు (పా. 98). 
గూటిలోన. 

సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల వానగురి సె (పా. 50). 
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తొట్టిలోనె, 

ఆం జోలా తోట్టిలో నే నీవు ఆలాకించేవా (పా. 97). 

తాలిలోన. 

తాడువాయె తాలిలోన - నన్ను బంపు తల్టీనేడు (పా. 122). 
నడువలోనే. 

కురవలోనే కూతలాయే-ఓలలనా నడవలోనే జగడమాయ (పా. 98). 

పక్కులోన. 

నా పక్య్కలోన సేరీనాడూ సక్కానోడేసైసై (పా. 87). 

పుట్టలోనే. 

కాయమాను పుట్టలోనే సందమామా రాజు (పా. 49): 
బావిలోనే. 

పన్నెండేళ్ళనాడు పాడుబడ్డ బాయిలోనే - 

పంట పండించెనమ్మ నామరిది (పా. 107). 

ఢథ్రీగిరిపాటిలోన. 

ఢశ్రీగిరిపాటీలో న బాత్తులందరిగావ నెలకొన్న అనుమ (పా. 116). 

1i1) లోను : 

జెలసానంలోను. 

గుత్తికొండ బెలనానంలోను - 

మత్తు నిద (బెమ్మయ్యను లేప (పా. 85). 
iv) ల్లో : 

సీరెల్లో ఇ చీరెలో. 
సీరెల్లో సీతారు రాతా (పా. 40). 

నెల్లో ఇ నెలలో, 

మొదటి నెల్లో నీకు మొలతాడు జేయిద్దు (పా. 27). 
పయ్యల్లో ఇ పయ్యెదలో. 
సీరెల్లో సీత్తారు రాతా - దాని పయ్యల్లో బంగారుపోతా (పా. 40). 

v) లోకి ; 

అన్న ములోకి. 

పొద్దుబన్న ములోకి పొలము నీకంపిద్దు (పా. 27). 
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VI విభక్తి పత్యయాలకు తుల్యమైన 'మీది అనే (పత్యయానికి రూపాంత 

రాలైన మీన, మీని” అనే (పత్యయాలు కన్పిస్తాయి. 

i) మీన : 

అరుగు మీన. 

అరుగుమీనా ఆరిటిపండో నాసామి - 

అడగబోతే బోవుసిగ్గూ (పా. 88). 

కట్ట మీన. 

కట్టమీనా కలియసెట్టో నాసామి - 

కాతకీ యిర్ట్లూగుతుండే (పా. 88). 

కడవ మీన. 

జోడుజేతులు కడవమీనా నాసామి - 

వాలు గన్నులు వానిమీదా (పా. 88). 

కూలిమీన. 

కూలిమీనా దుమ్ముబాడే నాసామి - 

రెడ్డిమీనా మరులు బుక్లే (పా, 88). 

కొండ మీన. 

కొండమీనా దానియిల్లా నాసామి - 

కొలిమితిత్తులు దానిసళ్ళూ (పా. 88). 

నా మీన. 

నీదయ నామిన సల్హాగా గలిగుంటే = 

సంజీవి కేగలనుగా (పా. 75). 

బండ మీన. 

కాలె కాలె బండమీనా నాసామి 

పండమంటడే ముండ కొడుకు (పా. 88). 

1) మీని : 

ఇంటిమీని, మంటిమీని, 

మంటిమీని సిక్కుడు తీగె ఇంటిమిని కల్లుకొనె (పా. 50). 
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సమాసాలు 

I. దేశ్యం పూర్య్వపదంగా ఏర్పడ్డ రూపాలు. 

1) దేశ్యం--దేశ్యం : 

అరటి పండు. 

అరుగు మీనా అరిటి పండో నాసామి 

అడగబోతే బోవు సిగ్గూ (పా. 88). 

ఐదు మేకలు. 

ఐదు పులులకు ఐదుమేకలు 

ఆరమివ్యవే సెల్లెలా (పా. 5). 

కాటుక కొండలు, 

కాటుక కొండల గట్టనడమ బడి (పా. వలె), 

కాళ్ళ గజ్జెలు, 
కాళ్ళ గజ్జెలు కంచు తాశము 

యెనక మద్దెల నింపగా (పా, 95). 

తట్ట గడ్డి, 

తట్టగడ్డి మేపి తవ్వపాలూ బిండీ (పా. 27). 

1i) దేశ్యం - సంస్కృత నమం : 

ఆరుచ| కములు. 

ఆరు శ[కముల కాదారంబయి 

మెరి శికర సామీహ్యంబయి (పా. 2కి). 

ఆరు వత్సరములు. 

ఓం నమశ్శివాయో ఆరు వచ్చరములు 

తొట్టికారంబమే వుయ్యాలో (పా. 29). 

కొండ గుహలు. 

ఆహా నల్పమలలో పుట్టి కొండ గుహలు దాటి 

కంబం సెరువూ జేరినావా (షా. 17). 
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11) 'దేశ్యం వెక్ఫుతం : 

ఏ కులరాటం. . 

ఎప్పుసీ మొగుణ్ణెంటా బెట్టి 
ఏకులరాటం సంకన బెట్టీ (పా.62). 

ఏడు పుంజాలు. 

రోజుకూ నేనేడు కుంజాల నూలొడికి. 

నీటయిన తలగుడ్డ నీకు నేయించంగ (పా. 27), 

కాలందెలు. 

అందెలు గదులూనే బామా = 

కాలందెలు గదులూనే (పా, 8). 

కులుకుకిన్నెర. 

కులుకు కిన్నెర మీటుకుంటూ నాసామి = 

సన్నజాజులె సల్టు కుంటా (పా. 40). 

గడ్జిబేరము. 

గడ్డిగడ్డని మంచి దొడ్డగా పలికేవూ - 

గడ్జిబేరము జెప్పు ఓపిల్లా (పా. 4కి). 
iv) దేశ్యం | అన్యదేశ్యం : 

దొంగ అమ్మి డి. . 

ఎందూ కొత్తివిరా దొంగలమ్మిడీ కొడకా (పా, 62). 
నాల్గు బజార్లు. 

నాల్గూబజార్లు జూసి - నాజూగ్గ పట్టుకోని (పా. 62). 

11. వైకృతం పూర్వపదంగా ఏర్పడ్డ సమాసాలు, 

1) వెకతం -[ వెఠకృతం : 

కరణము పేరు, 

కందిపువ్వందనము తుమ్మీదా నీ = 

కరణము పేరేమి తుమ్మీదా (పా. 99). 

కంచుతాళము, మ 

కాళ్ళగజ్జెలు కంచుతాళము 

యెనక మద్దెల నింపగా (పా. 95). 
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ఈ బుదిరేక. 

తడిన వ్యాతము మెడన లింగము = 

నొసట యీబుదిరేకదీ (పా, రిక్). 

సాముల బువ్య. 

పప్పుగాక పది కూరలతోని 

సొముల బువ్వారామ రాజ్జెమై (పా, 65), 

శ వైకృతం 4 నంస్కతనసమం : 

శెగరోగము. 

ఏముండ దగిలిచ్చెరా కొడుకా - 

శేబోలు సెగరోగమూ (పా. 100). 

iii) వెక్టుతం -1- దేశ్యం : 

కంచిమేక. 

కందీమేకల పాలు బోసీ = 

'పెంచుకుంటి నాదీ కురులూ (పా. 7). 

పట్టుపరుపు. 

ఎరుపు నలుపూ తెలుపు పసిడి వన్నెల. 

పట్టు పరువు గావించెనే వుయ్యాలో (పా. 29). 

బంగారి మురుగులు. 

బంగారి మురుగులకు బాగనే మరిగావే (పా. 14). 
రంగుల కోలాటం. 

ఈ లంగలు జేసిన సంగాలకు = 

యీ రంగుల కోలాటం సెసె (పా. 108). 

iv) వె కృతం -1- ఇంగ్లీషు = 

సాగర కేంపు. 

సాగర కేంపంత యివతల వొడ్డండి (పా, 92). 

11. సంస్కృత సమం మొదటి పదంగా ఏర్పడ్డ సమాసాలు, 

1] సంస్కృత సమం -(-సంస్కృత సమం : 

ఆత్మగురుడు. 

ఆత్మగురుచా మనకు అందవ్వరున్నారు - 
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పరమాత్ము నేలుకుందామా (పా. 119), 
ఇంద హారములు. 

ఇందుని గనవమ్మా కోయిలా 

నీకు యిం[ద హారము లిత్తూ కోయిలా (పా. 68). 

కుచ గిరులు, 

కుచగిరుల గోట జిమ్ము - 

గోపాలా నీదే సొమ్ము (పా. విల్), 

గురుమం్యతము. | 

గురు మం(తమయినా పటువు జేసి - 

పడవ నడపవే సెల్లెలా (పా. ర్) 

నవదాన్యాలు. | 

నవరతనాలకు నవదాన్యాలకు 

నాన్నెము గాంచితివి (పా, తి), 

పంచవేదము. 

పంచకన్నెలు గూడి పంచవేదము జదివి' 

తొట్టి బట్టూ పిరే వుయ్యాలో (పా. 29). 

11) సంస్కృత సమం - వైళర్ళుతం : 

నవరతనాలు, 

నవరతనాలకు నవదాన్యాలకు 

నాన్నెము గాంచితివి (పా . తలి, 

పంచ కన్నెలు. 

పంచ కన్నెలు గూడి పంచవేదము జదివి (పా. 29). 

111) సంస్కృత సమం -1- దేశం 

“ ఉత్తమ ఇల్లాలు, 

ఉత్తమ యిలాలు ఎదురూగ రాగానే 

వురిమెకతొ యేమందురా (షా. 75). 
ఉత్తర పైపు. 
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= పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

ఎక తొంబయి. 

ఏనాటి యెరక లోళ్ళు ఏక తొంబయి గుడి సెలోష్ట (పా, 26). 

చిత కోళ్ళు. 

నే సిలక నిచ్చి కొంటి నమ్మ -- 

సిత కోళ్ళ పప్రై మంచం (పా, 91). 

జాతి దొరలు, - 

జాత దొరలా బండి మళ్లొచ్చే మారుబండీ (పా. క్9) . 

iv) సంస్కృత సమం -( అన్య దేశ్యం : 

జల్మకయిదు. జ ల్ 

ఉండవచ్చును దాని కొరకూ నాసామి 

సెయ్య వచ్చును జల్మకయిదు (పా, 88). 

మేరువా సవారి. | 

మేర్వాసవారి మీన పోయెనమ్మా యెల్లిపోయెనమ్మా (పా. 98). 
హనుమంతు దట్టి. 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ్ళ కుంగరాలు (పా, 58), 

ఆన్య దేశ్యాలు మొదటి పదంగా ఎర్పడ్డ సమాసాలు 

1) అన్య దేశ్యం -- అన్యచదేశ్యం ; 

కరుసు రోజు. 

ఇరవయ్యొక్కైయ్యార్డు నూరు కరును రోజండీ (పా. 64). 

బాబి బొందులు. 

బంగారు గుండ్రా సారాము గల్లాది అదీ -- 

బాజీ బొందులు గల్లదీ (పా, 89), 

1) అన్య దేశం వై వెక్ఫతం : 

జలతారు సీ 

దగదాగ సట జల తారు. సీరెకు 

తగినట్టు రెయిక దెమ్మన్నదీ (పా. 114). 

iii) అన్యదేశ్వం - 'దేశ్యాం వ 

కలము పోటు. 

గవనరు దువ్వేటి కలము పోటుతో (పా, రక్). 
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తురకల చిన్నది. 

మారు బాసాలాడుతుంది- 

మగువ తురకల సిన్నది (పా. లీక్). 

మునసబు పేరు. 

మునగ పువంద నము తుమ్మీద ay 

ముడునూబు'పేరేమి తుమ్మిదా (పా. ౪9). 
మోతాదుపేరు. 

మోదుగ పువ్వందనము తుమ్మీదా నీ 
మోతాదు పేరేమి తుమ్మీదా (పా. 99). 

V. _ ఇగ్రీంయ పదాలు మొదటి పదంగా గల సమాసాలు. 
1) ఇంగ్లీషు (సంస్కృతం : 

కాం[గెసు మంతులు. 

కాం|గను మంతుల కార్యదీచ్చతో (పా, 65). 

11) ఇంగ్లీషు దెశ్యం :. 

కేసుల కోలాటం. 

కాసుల వొడిసితె తెలిసిందేగద- 
కేసుల కోలాటం సెసై (పా. 105), 

111] ఇంగ్లీషువై కృతం : 

రబ్బరు గాజులు. 

వీది మురుగుల దానా - లబ్బరగాజాల దానా (పా, 14). 

రైలు వడ్డాణము. 

రాతెండి కడియాలు రైలు వజ్జాణము 
రంగు మెరిసిన ముద్దు సిన్నదీ (పా. 114). 

iv) ఇంగ్లీషు - ఇంగ్రీషు : 

రైటు బ్యాంకు. 

రైటు బేంకంటారు లంక మోటంటారు (పా. 92). 

v) ఇంగ్లింషు _ అన్యదేక్యం : 

కాం|గెసు ఇెండాొ. 

ఢిల్చల్హాల్ ఖిల్హాపైన జెండవాలెనూ - 
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కాం|గెను జెండవాలెను (పా, 9). 

ఫోలీను జవాను. 

పోలీసు జవాన్ల బిలిసి - పొడిపిద్దునా నిన్ను (పా, 62). 

[కి యానిర్క్మాణం 

I. ఇంచుక్కు స్థానంలో కన్పించే (పయోగాలు. 

i) ‘a “ఇన్” స కన్పించడం వ 

ఆడిస్తూ ఉన్నది, జ 

హరిలోక కరమందు ఆడిస్తూవున్న ది (పా, 21). 

చప్పరిస్తే . 

చప్కు చచ్చప్కుతోటి - 

మూడు చప్పులు సప్పరిస్తే (పా 62), 

జేయితూ 

నడిసేచ కాళ్ళకు కోయిలా నాలు - 

గందెలు జేయిత్తూ కోయిలా (పా, 68). 

11) “ఇంచు” కు బదులుగా “ఇచ్చు” కన్పించడం : 
తగిలిచ్చు. 

ఏముండ దగిలిచ్చెరా కొడకా 

శే బోలు సెగర్ రోగము? (పా. 100). 

iii) అంపిద్దు, చేయిద్దు మొదలయిన విద్యర్థక రూపొలు :. 

గలిపిదు 

సశ్య్టాలకు బెదరసి నాపెగ్గె గెలిపిదు (ఇ వి) 
గి టె 

చూపిదు 
ది 

కడమ నెల్లో నీకు కడవ చెయి: జూపిద్దు (పా. 27). 
బెయిద్దు. 

2D 

మొదటి నెల్లో నీకు వె nhs తౌడు చే ముదు (షా, 27), 

గాన 9 ౫ 
2 తంిర్జాం, 
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_మిగిలిద్దు, 

సీటయిన తలగుడ్డ నీకు నేయించంగ 

కోట బొమ్మంచుదే కోకకే మిగిలిద్దు (పా. 27). 

Il. చి వర్ణాంత ధాతువులలో కన్పించే మార్పులు. 

i) “న్ కన్చించడం : 

. 120). 

ఆదిగడియ గడియకు బేరమి స్తది - 

సకియ కోమటి సిన్నది (పా. 95). 

ఏడి_త్తే ౬ ఏడిస్తే. 

ఏడి తే నీ కనులూ నీలాలూ గారూనూ (పా, క 

చూస్తే, 
రేపు జూస్తే యెంకటగిరిలో సందమామా రాజు. (పా., 94). 
వత్తబోత ఇ వస్తుబోతూ. 

_ నింత'జూడు సిగురు జూడు 

సిన్నదాని పొగురు జూడు 

వత్తబోత నన్ను చూడరా (పా. 50). 

వత్తేను ఓ వస్తేను. 

మావోరు వతేను సిన్నయ్యా (పా. 1) 

వ శివిఠా € వస్తివిరా. | 

ఎందూ కొత్తివిరా - దొంగలమ్మిడీ కొడకా (పా 62) 

II]. “యు వర్ణాంత ధాతువులలో కన్పించే మార్పులు. 

i) “స్త్ “గ్స్' కన్పించడం : 

ఏమిజేత్తురా  ఏమిజేస్తురా. 

నాసామిరంగ - సందుగాదు యేమిజేత్తురా (పౌ. 50). 
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IV “తృ వర్ణకార్థంలో వచ్చే “ఎడి” స్థానంలో “ఎజి, ఏటి'లు కన్పించడం, 

i) ఎటి/ఎడి : 

గుణము లేలెటి గుణము లేలెడి. 

మక్కువతో (తిబుగునము లెలెటి (పా, 76). 

మొక్కులొసగెటి ౬ |మొక్కులొసగెడి, 
మొక్కులొనగెటి వారి పనులను సక్కజెష్టేదేవర (పా. 76). 

పడవ నడిపెటి షు పడవ నడిపెడి. 

పడవ నడిపెటి బెస్తవబోయడు - 

లేడు గదురా అన్నయా (పా. 5). 

11) ఏటి/ఎడి : 
ఆకాశనుండేటి € ఆకాశనుండెడి. 

ఆకాశనుండేటి ఆయిం,దాజీత్తు = 

సూర్య బానము నాటెనా (పా. 765). 

గ శ్రైక్కించేటి గ గ క్రైక్కించెడి. 
మన కస్టాలను గఘైక్కించేటి _ 

నాయకు డేడండి (పా. 78). 

నిరతమ్ము గొలిసేటి ౬ నిరతమ్ము గొలిసెడి. 
అనుమ అనుమాయాని - నిరతమ్ము గొలిసేటి (పా. 116). 

కీర్తనా చదివేటి ఇ కీర్తనా చదివెడి, 
వరద సిరిగిరిపాటి పరమందు నాయింక - 

ఆది కీర్తనా నదివేటి సిన్నది (పా. 114). 

జేసేటివాడు _ కేసేడివాడు. | 

ఎంతో దండానా జేసేటివాడే - కుందారాదానా సెసె (పా. 87). 

తిరిగేటి ౬ .తి9ిగెడి. 

బ_త్రీగ లిగినవారి బావములోపల £ 

బయలయి తిరిగేటి సిన్నది (పా. 21).. tf; 

నడిచేది  నడిచెడి. 

నడిసేటి కాళ్ళకు కోయిలా - 
నౌలుగ ందెలు జేయిత్తూ కోయిలా (పా, 68). 



కోలాటం పాటలు : భాషావిశేషాలు 848 

పాడేటి ఇ పాడెడి, 

పాటలు పాడేటి పద్మ దలాచ్చిరో 

బోటీ నేనొక్కాదాన్నన్నది (పా. 114). 
బతికేటి 6౬ బతికెడి. 

పరువుగ బకికేటి మాలచ్చువమ్మ (పా. ర్ి). 

V. సహాయక |క్రియగా “కొను ధాతువను ప్రయ _క్రమయినపుడు__కు, - 
కున్న, = కో, - కోని”, సపదాంళాలుగా కన్చించడం. 

i) కు: 

ఎత్తుకుపోయాడు. 

పాపాత్కుండెవడో సీతను - 

యెత్తుకుపోయాడు (పా. 128). 
చెరపట్టుకుపోయాడు. 

పాపాత్కుండెవడో సీతను - 

. శెరబట్టుకుపోయాడు (పా. 128). 
ii) కున్న : 

పట్టుకున్న. 

పట్టుకున్న దొంగను నట్టనడిమికి దీసకొచ్చి (పా. 62). 
మొత్తుకున్న. : 

మొత్తుకున్న కొరడు దాన్ని - 

వత్తివత్తి సంపీనావట ' (పా, 85). 

tii) కో, 

చెప్పుకోమన్నది. 

కొలపట్టి సూచితే గ్మోతమంగరున నాకు 

కులములేదని 'సెప్పుకోమన్నది (పా. 114). 

iv) కోని : | వ 

ఆకులొక్క లేసుకోని.. ర 

ఆకులొక ౫ గ్రాలేనుకోని ఆద్ద మడగ నేను బోతే (పా. :50). 

బట్ట దులుపూకోని. 

బట్టి దులుహూకో ని బాటబడి వస్తుంది (పా. 79). య? 
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పట్టుకోని, 

నాల్లూ బజార్టు జూసి నాజూగ్గ పట్టుకోని (పా. 62). 

ఎగపట్టూకోని. 

ముంగల గదిలో బంగార క్క 

ముంగల కొంగు యెగబట్టుకో ని (పా. 62). 

ల చుక ఢా ట్టు పెట్టుకొని. 

నుక్కబొట్టు, పెట్టుకోని సున్నమగడ నేనుబోతే (పా. 50). 

ముక్కు-పుల్లలు పెట్టుకోని 

ముక్కు పుల్లలు పెట్టుకో ని. 

నత్తులు యెగ పోటుకుంటూ (పా: 62). 

ముంచుకోని. . 

కానొచ్చె కడబాయి నీల్లో నాసామి- 

కడవనిండా ముంచుకోని (పా. కిరి), 

VI. “ఇచ్చు” నకు సర్వానికి దాలవ్యాక రణ సూతం (ప్రకారం “ఈ' అవు 

తుంది. ఆయితే వ్యవహారంలో “ఇచ్చు కు బదులుగా “ఇయ్య, ఇవ్వ” 
అనే రూపాలు కన్పిస్తాయి 

i) ఇయ్య : 

పావుర మియ్యి. 

పిన్న తిల్లివి కావలెనమ్మా -పంచవన్నెల పొవురమియ్యి (పా.122). 

సారసమియ్యి. 

నిన్ను జూసి నిదురలేదు- 

నిన్నుగూడి సారమియ్యి (పా: 122). 
చెయ దియి్యిరా. గ్ ' 

ఇద్దరికి యిమ్ముజాలదూ! రంగయ్య బావ- 

రొమ్ముమీద సెయ్యిదియ్యిరా (పా. 50). FE 

ii) ఇవ్వ: 

జాయిరివ్యవే. 

పనికి మాలిన పట్టుసీరె జొయిరివ్య వే సెల్లెలా (పా. 120). 
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తెరువ నివ్యవు. 

కందిరీగలు పాడుగానూ నాసామి 

కళ్ళు దెరవనివ్వవాయె (పా, 88). 

బొ త్రిగ రానివ్వరు. 

ఆత్తమామలు యింటె బొ డీగ రానివ్వరు (పా. 114). 

ముద్దూనివ్వు. 

పొద్దూ చేనబోయెదరా వొక ముద్దూనాకివ్వరా (పా. 102). 

సంతులివ్వు. 

పుట్టకేమి కోమాలేదూ-=కోమలిడిసి నంతులివ్వయ్యా (పా. 118,, 
ఆరమివ్వు. 

ఐదు పులులకు ఐదు మేకలు 

ఆరమివ్వ వే సెల్లెలా (పా, ర్). 

వాక్య నిర్యాణం 

[కియా విహిరత వాకొళాలు : 

అదిగొ సింతల సెరువు అంచునా పెద్దరము (పా. 29). 

ఆంబ నీకు యిదిగొ మంగళం (పా. థి. 

అమ్మా నేను సిన్నాదాన్ని (పా, 7). 

కట్టమీన క త్రిమెరుపూ-వోలల నా సెర్టోన సేపతకళుకు (పా. 88). 
కడగొట్టు నామరిది గట్టి సాదనకాడు (పా. 114), 

నూనెబుంగ ది, జారుకొప్పుది కాటుకా కన్నూలది (పా. 9ీక్). 

పెసర బేడలసీరె పేటంచు రెయి కాది (పా. 88). 

మొకమెల్ల మొటిమాలదీ- 

ఆదీ అంసా మొగ్గల రెయికాదో (పా. 69). 

ఈదిలో దానిల్లురా బాజారులో దానంగడి (పా, 9్రిక్). 

ఈపు జడలది తోపు రెయికది= 

లోపలా తాబొందుదీ (పా. 95). 
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(ప్రస్తుత పరిశీలనం నూటికినూరుపాళ్ళు ఈ వ్యాసకర్త స్యయంగా 
కోలాటం ఆపిగాళు నుంచి సేకరించిన సామ్మాగిపై సాగినందు దున ఏతద్వ్యాస 

క ర్తక్నేత ప పర వివరణలు |పదర్శించడం చాలా ఆవసరం, కోలాటం 

ఆట గాళ్ళ, ఎట్టు నాయకుల సాంఘిక, ఆర్థిక, విద్యాది విషయాలు ఎంతో 

ఆస క్తికరంగా ఉన్నాయి. 

ఆటగాళ్ళు : 

పల్నాటిసీమలోని పలు [గామాల్లోని కోలాటం ఆటగాళ్ళ ద్వారా కోలాటా 

నికి, ఆట గాళ్ళకూ సంబంధించిన అనేక విషయాలు సేకరించడం జరిగింది. 

చిన్నచిన్న రైతులు, రెక్కాడితేగానె డొక్కాడని కూలీలు, ఇతర కమ్మరం 

కుమ్మరం, చిల్లరమల్చర వృత్తుల న్మాశయించి జీవించే వాళ్ళతోవాటు అన్ని 

కులాల వాళ్ళు నెర్చేవాశ్ళలో కన్పిస్తారు. కాయకష్టంచేసి మనుగడ సాగిస్తున్న 

మనుషులు ఏరు. ఏరి ఆర్థిక స్థితి చాలా పరిమితంగా ఉంది. కొందరు ఆర్థికంగా 

హీన స్థితిలో ఉన్నారు. . 

| పెరిలో చాలా మంది నిరాక్షరాస్యులు. అక్షరాలను కూడబలుకుకొని 

చదువుకోగ లిగిన వారు సహితం ఎక్కువ మంది కన్పించరు. సిరితో వదువు 

కున్నవారు ఐదోతరగతిదాకా చదివి ఉంటే చాల ఎక్కువ, పసితనంనుంచీ 

పెద్దలుపాడగా విని ఆయాపాటల్ని కంఠస్థ చేసినవారు ఎక్కువమంది 
కన్పిస్తారు. అందుచేత వీరిలో జానపదస్యభావంతోపాటు జానపదభాషారీతులు 

గూడ మనకు కొట్టవచ్చినట్టు కన్పిస్తాయి పండగ - పబ్బాల్లోను, తిరుణాల 

లోను ఎన్నో కోలాటపు జట్టుల వారి [కిడా భంగిమర్శి, గేయఫజిళుల్ని అనేక 

పర్యాయాలు పరికించడంవల్ల ఇవి ఎక్కువగా చోటు చేసుకున్నట్లు చెప్పవచ్చు. లీ 

పల్నాటి సీమలో కి కోలాటంలో పాల్గొనే వారిలో పురుషులే కన్పిన్హారు. 
న షె భ్ ళో ల శ న్ . “రీ 

బాలికలు గాసి, వయసు వచ్చిస ప్రలుగాని ద్ని పార్గినదిం పల్నాటసమళ్ 

ఎక గారె కస్పించలెదు. 



850 పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

సాధారణంగా ఆ గాళ్ళ వఠోసు 16-20 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నట్టు 

గమనించడం జరిగించి. ఆంతకంటె తక్కువ వయస్సు, ఎక్కువ వయస్సుకల 

ఆటగాళ్ళు లేనేలేరనికాదు. చాల తక్కువమంది కన్పిస్తారనే చెప్పవచ్చింది. 

దీనిని సాధారణంగా ఆటగాళ్ళ స్థ సూలమైన నేపథ్యంగా స్వీకరించవచ్చు. 

జప్టునాయకులు [= పల్నాటి సీమలోని తొంబై యయిదు [గ్రామాల్లో 

దాదాపు పదకొండు గ్రామాలు ప్రకృత పరిశీలనలో సమాన దూరంలోగల కే కందా 

లగా ఎన్నుకొని కోలాటం పాటలు సేకరించడం జరిగింది. ఈ పదకొండు 

కే చాల్లో మొత్తం పెిన్నాండు మంది జట్టు నాయకుల్ని సం పదించి కోలాటానికి 

సంబంధించిన ఆన్ని పివరాలు సేకరించడం జరిగింది. ఐతే ఇందులో ఇద్దరు 

పల్నాటి సీమిస పొరుగు తాఎ'కాల నుంచి అప్పుడపుడు వచ్చి కొంతకాలం 

వలా? టె సీమలో ఉండి కోలాటం క్క్షణ ఇస్తున్న వారు. అందుచేత వారిని కూడా 

అక్క_లోకి కీసుకోవడం జరిగింది, తక్కిన జట్టు నాయకులు ఆచ్చంగా పల్నాటి 

సీమలో పుష్ట పెరిగిన వారే వీరు పల్నాటిలోనే గాక గుంటూరు జిల్లాలోని ఇతర 

ట్లుపట్టగల తక్కి న జిల్లాలకు వెళ్ళి ఆయా [పాంతాల్లోని జట్టులకు 

శిక్షణ ఇచ్చి వస్తూంటారు, ఏరి జీదితాదిక వివరణలు దిగువ విపులంగా ఇవ్వడం 

చెప్పాల చెన్నయ 

మాచర్హకు తూర్పు ది దిశలో ఎనిమిది కిలోమీట ర్త దూర ం౦ంలోగల ఆత్మకూరు 

జన్మస్థలం. అయి లతే మాచర్హకు ఆగ్నేయ విశలో ల్ కిమీ. దూరంలోను, ఆత్మ 

కూరుకు ఉత్తర రదిశలో 4కి మీ. దూరంలోను ఉన్న కంభం పాడులో తన 

ఇరవయ్ శ్ర య్య యేట ఆ త్తగారింటికి ఇల్రీటం వెళ్ళి స్థిరప డి పోయాడు. రజక కుల 

స్టులు. కుంకల గుంట వెంకయ్య ఈయన గురువు. (పస్తుతం కుంకల గుంట 

నర్సరావుపేట తా లూకాలోని (గామం. వయస్సు యాభై యారు సంవత్సారాలు. 

చదువుకేదు. నాటికి నేటికీ తన బట్టలుది'కే వృత్తి తినే (పధానంగా పెట్టుకొని ఖాళీ 

వాంచినవదల్లా పరి? పరిస ర (గామాలకి వళ్ళి కోలాటం నేర్పుతుంటాడు. పందుల్ని 

రచ, వాటిని లాభాలకు అమ్మడం, పంది పెంట కుప్పగా వేసికొ ని అమ్ముకొ 

వడం మొదలయినవి ఇతర ఉపవృత్తులు. కోలాటం నేర్పడం కూడా ఉపవృ త్తే తె. 

పులు వస్తాయి, గోలిలో ౭ ఒక జట్టు, కుంభం పాదిలో మూడుజట్లు, 

ఆక్కారులో లక బట్టు మొత్తం ఐదు జర్టీ “వల్నాటే సీమలో శీక్షణ ఇచ్చాడు. 
తాలూ కొ వేళ్ళలపల్లిలో కక్ జట్టుకు క్షణ ఇచ్చాడు. అన్ని వర్ణాల 

ఆ శ్ 
ఇతనికి పచికి 
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(పజల ఆదర ణకు ప్యాతుడయ్యాడు. కుల మత బేదాలు పాఏంచక అందరితోను 

సామెతలు వాడుతూ, పాటలు పాడుతూ, నవ్వుతూ, ఆందరిని నవిగస్తూ ఉంటాడు. 

అంతేగాక యువతరానికి మంచి వ+షారునిస్తూ “అడుగో చెన్ను వస్తూన్నాడ”ని 

దగ్గరకు చేర గానే సామెతంతో కడుపుబ్బ నబ్యుస్తుంటాడు 'చన్ను' అనేది ఆ. 
గామ (ప్రజలు చెన్నయ్యను పిలిచే ముద్దు చేరు, ' 

క్ట 
అ 
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చెన్నయ్య వద్ద పాటల సేకరణ సమయం (మే, 1878) మరపురానిది. 

సేకరణకు ఒశ్లే సమయానికి కుండతో పందులకుపోసే కుడితి తీసుకెట్టతున్నాడు ' 
ఆ |గామంలోని పరిటాల |పభాకరరావు అనే ఒక మి తుని సహకారంతో. 

చన్నయ్యను కలుసుకోవదం జరిగించి. చెన్నయ్యతో “మాకు పాటలు కొబ్రాలి ! 

నీవు పాడారి' అనగాన ఆ కుండ అక్కడే పెట్టి మాకు కూర్చోవతానికి రెండ 

ఎండలు చూపించి పాడడం మొదలు పెట్టాడు. ఇంతలో కుడితి కోసం వచ్చిన 

పందులు పక్కనే ఆరుస్తూ గోలచెస్తూ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. (ప్రజలు 
గుమిగూడలెదు. కారణమేమంచే వాళ్లకు రోజూ నీనే చెన్నుపాటలే. కొద్ది సేపటికి 
ఇద్దరు పిల్లలు పంది పెంట బుట్టలతో వచ్చి వాచని అచబటనేదింపి మాతోపాటు, 

వాళ్టు కాడా వాదలు వింటున్నారు. వాళ్లు చెన్నయ్య బావమరుదులు. చివరకు 

పందుల గొడవకు తట్టుకోలేక వాటికి కుడితిపోసి, ఆ తర్వాత పాటలు పూ_ర్తీ 
చేశాడు, కోలాటం పాటలే గార సామెతలు, వరుస పాటలు, కథాగేయాలు ఎన్నో 

వడాయి, “చన్నయ్యా ! నీ పాట వినాలి ఆంటే చాలు ఉబ్బిపోయి తన పని 

పాట్లు వదలి పొద్దెరగకుండా మనకు విసుగు పుటైవరకు పాడుతూనే ఉంటాడు, 
ఇట్లాంటి వారివంన పాటలను సేకరించడం చాల సులువు. 

చలా నరసింహదాసు చి 

- 

1975 లో ఈయన వద్ద విషయాన్ని సేకరించడం జరిగింది. వినుకొండ 
తాలూకా గుట్టపలి వాస్తవ్యుడు, మాలకులస్టులు. కుండలగుంట వెంకయ్య ఈయన 
గురువు. వయస్సు నలజై అయిదేండ్రు ఐదవ తరగతి వరకు స్వ గామంలోనే 
చదివాడు. రల్లీదం[డులు కూలి పనులు చేసేవారు. ఇతను మాతం కోలాటం, 

భజనలు నెర్పడమే జీవనోపాధిగా స్వీకరించాడు. పల్నాటి సీమలో ఎక్కువ 
ఇతనిద్వారా కోలాటం నెర్చుకుంటుంటారు. రెంటచింతలలో కోలాటం 

షి 
నా 

” నెర్ప సమయాన దాసునుంచి విషయం సేకరించడం జరిగింది. ఇప్పటికి దాదాపు 
a 

శే fy 
aC జ 

యోవ్రైనుంచి అరవై దాకా జట్టు తయారు చేశాడు. గుంటూరు, (కాశం. జిల్లాల్లో 
ఎక్కువ మండి ఇతని దగ్గర కోలాటం చేర్చుకున్నారు. భజనలు, కోలాటాలు 
నెర్చడం వ్ప దాసుకు నెలసరి ఆడాయం నాల్గు వందల నుంచి ఐదు వందల దాకా” 
ఉంటుంది. దాసుకు ముప్పై కోపులు వస్తాయి. కాని ఈయన నేర్పే పతి చోటా 
పళొనమై పన్న థు కోపులు మాతమే నేర్పతాడు, ఎక్నో బహుమతులు" వచ్చాయి. అఏి అన్నీ గూడ నండి ప్రతాకాలే వచ్చా మి అన్ని గూడ ౭డీ పతాకాల, దాను తన చిన్నతనంలో ఇంటివారి పె 

కానా 
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అలిగి, ఇంటి నుంచి వెళ్లి పోయి, జీవనానికై కుంకలగుంటలో వెంక య్య ఇంటిలో 

పనికై కుదిరి, ర్మాతి పూట కోలాటం నేర్చే వారందరిని చూచి, అభిలాష ఉన్నా 

పెకి చెప్పక, రోజూ వారి ఆటను చూస్తుండేవాడట. ఆది గమనించిన వెంకయ్య, 

దాసుకు తాను నేర్చిన భజన కోలాటాలు పూర్తిగా నేర్చి పంపాడు. ఈతడు 

గుంటూరు జిల్లాలోనే మేటి అని చెప్పవచ్చు. 

జూపలి పొ'పైయ్య వ 

మాచర్హకు దక్షిణ దిశలో 10 కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్న కోలగుట్ట [గామ 

నివాసి. రజక కులస్థులు. దాదాపు ఎనబై యేడు సంవత్సరాలు. నిరక్షరాస్యుడు. 

త ల్రిదం డుల నుంచి సంక్రమించిన బట్టలుదికే వృత్తే (ప్రధాన వృత్తి. కోలాటం 

నేర్పడం ఉప వృత్తిగా స్వీకరించాడు. కాని ఇప్పుడు ఏ ఇతర వృత్తులు లేవు. 

కోలాటం నేర్పడం కూడా మాని వేశాడు. నడివయసులో ఉన్నప్పుడు కోలగుట్ల, 

ఆత్మకూరు, పోలేపల్లి, రాయవరం, దుర్గి మొదలైన (గామాల్లో దాదాపు ఇరవై 

జట్టులు తయారు చేశాడు. పొకైయ్య తాను కోలాటం నేర్చే రోజులలో కేశాలం 

కరణకు వీలుగా జుట్టుఉండేదని, జుట్టుకుపూలు చుట్టుకో వడం ఉండేదని తెలిపాడు. 

పాటలు పాడమని ఎన్నో సాగు (బతిమాలినా మొదట తిరస్కరించాడు. చదువు 

కున్నవారి ఎదుట నిరక్షరాస్యుడైన తాను పొడితే అపశబ్దాలు, తప్పులు దొర్లు 

తాయని చదువుపై ఉండే గౌరవ భయం చేత తిరస్కరించాడు. కాని చివరకు 

ఓర్పుగా అన్ని వివరాలు చెప్పాడు. ఈయనను ఒప్పించడానికి దాదాపు పదినెలలు 

పట్టింది (1978-79 లలో). చూడడానికి ముది వగ్గెనా ఊసెత్తులో పాట పాడే 

టప్పుడు తనకు తానే తన్మయత్వం చెంది ఎగురుతూ, అడుగులు వేస్తూ పాడి విని 
పించాడు. పొనైైయ్య నేర్చింది కులుకుల కోలాటం. 

మక్కెన బంగారయ్య : 

మాచర్లకు తూర్పు దిశలో 10 కి. మీ. దూరంలో ఉన్న దుర్గి ఈతని 

స్వ్మ్యగామం. ర జకకులస్థులు. గురువు కుంకలగుంట వెంకయ్య. వయస్సు యాభై 

లెండేండ్డు. నిరక్షరాస్యుడు. చేపలు పట్టడం పథాన వృత్తి. కోలాటం నేర్పడం, 

బట్టలుదక డం, వేట ఉపవృత్తులు. తన భార్య మరణించడంతో కోలాటం నేర్పడం 

మానివేసి, దిగులుతో కొన్నాళ్ళు వంటరి జీవితాన్ని గడిపాడు. తర్వాత మరలా 

పెళ్ళి చేసుకుని (ప్రస్తుతం కాలం గడుపుతున్నాడు. దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్స 

PK-28 
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రాల |కితం కోలాటాన్ని విసర్జించాడు.' .- ఆయినప్పటికీ అప్పుడప్పుడూ "కోలాటం 

పాటలు పాడుకుంటూ, మననం చేసుకుంటూ. ఉంటాడు. -దుర్లికి దగ్గరలో ఉన్న 

లాశయం (నాగార్జునసాగర్ కుడి. "కాల్వకు మంచికల్దువద్ద కట్టిన 

రిజర్వాయర్సులో. చేపలు పట్టడానీకి తెల్లవారు యూమున నాల్గు గంటలకు వెళ్ళి 
ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఇల్లు చేరుతాడు. తాను తెచ్చిన చేపలను మాచర్లలోని 
చేపలు కొనే కంటాక్టరుకు అమ్మి, ఆ డబ్బుతో తన కుబుంబాన్ని దిద్దుకుంటు 

న్నాడు. వారానికి రెండు మూడు సార్ద కుందే క్ల వేటకి అడవికి. వెళతాడు. 
గాయంత్రం నాల్గుగ ఎటలకు ఆడవికి వెళ్ళి, వలలుపన్ని, మాటువేసి ఊండి, 

రాత్రికి చిక్కిన వావని పట్టుకొనివచ్చి, (పొద్దుటే వాటిని అమ్మి తన సంపాదనను 

ఇనుమడి డింపజేసుకుంటున్న శ్రమజీవి, [గామంలో గుడ్డలుదకడం మరో సంపాదన. 

ఈయన పాటలు వింటుంటే తాళ బద్ధ ంగా ఉంటాయి. ఊసెత్తు పాటలు పాడే 

సమయాన లేచి ఎగరడు కాని ఎగిరినంత హుషారుగా పాడుతాడు. చేపలకు పుట్టి 
జ్ 

(చేపలు పక్షుటప్పుడు లోతు నీళ్ల లోనికి వెళ్ళేందుకు ఉపయోగించే పెద్ద బుట్ట) 

శ్రటప్పుడూ, వస్తూపోతూ మార్గమధ్యంలోనూ, అడవికి వేటకు వెళ్లే సమయా 
ల్ ను కోలాటపు పాటలు పాడుకొని తనలోతానే తన్మయత్వం చెందుతుంటా 

నంటాడు. అందువల్లనే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కోలాటంలో నేర్చుకున్న 

పాటలన్నీ జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు ఒక కన్ను నడి వయసులో 

పోయింది. ఇప్పుడు ఓక్క కంటితోనై నా తనసంపాదనకు లోటులేకుండా 

రా తింబవళ్ళు కష్టపడే మనిషి బంగారయ్య. ఇతనికి పదకొండు కోపులు వస్తాయి. 

1979లో ఇతని వద్ద విషయం సేకరించడం జరిగింది. 

te 

ey fil ots 

చెమలి రామలింగా రెడ్డి : (| 

1979 లో ఈయనవద్ద విషయం సేకరించడం జరిగింది. నల్దగొండ 

జిల్లాలోని మిర్యాలగూడ తాలూకా, రాజవరం పోస్టుకుచెందిన బోయగూడెం 

స్క(గామం. బోయగూడైెం నాగార్జునసాగర్ కు ఉత్తర దిశలో దాదాపు 15 కి, మీ* 

దూరంలో ఉంది. రెడ్డెకులస్థులు, మిర్యాలగూడెం తాలూకాలోని పెద్దగూడెం [గామ 

నివాసి సక్సిరెడ్డి ఈయన గురువు. 'ఇర వై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయస్సు. ఐదో 
తరగతి వరకు స్వ గామంలోని పైొవెటు సూ్క్కూలులో చదివాడు. వ్యవసాయం 

ముఖ్యవృత్తి తి.కోలాటం ఊల్డా ల్హాసంకొద్ద నేర్చుతుంటాడు. కులుకుల కోలాటం నేరా ఎడు. 

మొత్తం నౌ నాల్గు జట్టు తయారు చేశాడు. 
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మందపాటి రాములు : 

గురజాల తాలూకాలోని దాచేపల్లి (గామనివాసి. గురజాలకు తూర్పుదిళలో 

15 కి. మీ. దూరంలో ఈ [గామం ఉంది. తెలగ కులస్థులు. నలబై నాల్గు సంవత్స 
రాల వయస్సు. ఐదో తరగతి వరకు దాచేపల్లిలోనే చదివాడు. వ్యవసాయం 

పధానవృ త్తి. కోలాటంమీద అభిలాషకొద్ది దీన్ని ఉపవృత్తిగా స్వీకరించాడు. 
ఈతనికి పన్నెండు కోపులు వచ్చినప్పటికీ ఏడుమా తమ నర్పుతుంటాడు. 

బలహీనంగా ఉన్నప్పటికి కోలాటం వేసే సమయంలో ఎక్కువ హుషారుతో 

గరిడిీ వేదికమీద ఎగురుతాడు. ఇతనికి భుజాన కొరడా (చం|డకోల) ఉంటుంది. 

నోటిలో పీక ఉంటుంది. ఉల్లాసానికి సరిపోయే మనిషి. ఇతనివద్ద విషయం సేక 
రించడం లావా కష్టమైంది. 1979 లో సేకరించడం జరిగింది. 

కొండం వెంకట నరృయ్య : 

గురజాల తాలూకా, పిల్టుట్ట శివారులోని మల్లవోలు |గామనివాసి. ఆయితే 

అన్నదమ్ముల తగవులాటవళల్ణ ఇంటిని, ఆస్తిని వదిలిపెట్టి ఏడెనిమిది సంవత్స 

రాలనుంచి పిడుగురాలలో ఉంటున్నాడు. ముతరాసు కులస్థులు. వయస్సు నలబై 

యేడు సంవత్సరాలు. గురజాల తాలూకా, పిల్లుట్రశి వారు రుక్షిణీపుర నివాసి 

ముడిమాల కోటయ్య ఈయన గురువు. ముడిమాల కోటయ్య తుమ్మపూడి దాసయ్య 

శిష్యుడు. తుమ్మపూడి దాసయ్యది ఒంగోలు పాొంతమని (పతీతి. 

వెంకటనర్సయ్య నాల్లో తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు. (ప్రధాన వృత్తి 
భజన, కోలాటాలు నేర్పడం. కూలి పని, సాము నేర్పడం, గుబ్దిపు బండీ 

తోలడం మొదలయినవి ఉప వృత్తులు. ఇంతేగాక ఫ్రూట్ వాయించడం, నాటకా 

అలో వేషాలు వేయడం (ముఖ్యంగా [బహ్మంగారి నాటంలో [బహ్మంగారు, ఈశ్వ 

రమ్మ, సిద్ధయ్య ప్మాతలకు పేరు సంపాదించిన నటుడు. పౌరాణిక నాటకాలలో 

ఆర్జున, కృష్ణ, యయాతి, ఆంగద, అళ్వత్తామ పాాతలు నజించతం తెలుసు) 

ఈయన ఇతర కార్యకలాపాలు. పల్నాటి సీమలో గొప్ప కోలాటం జట్టు 

నాయకుడు. ఈయన కులుకుల కోలాటం, మురళి కోలాటం, బజారు కోలాటం, 

దసరా కోలాటం, గోల్కౌాండ కోలాటం మొదలయిన ఐదు కోలాటాల పేర్లు 

చెపాడు. పల్నాటి సీమలోని గామాల్లోను, ఈ సీమకు చుట్టుపట్ల గల [గామా 

ల్లోను దాదాపు అరవై జట్టకు శిక్షణ ఇత్చాతు. ఈయన పిల్లుట్ట, కామెపల్లి, తలో 
య 
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మార్జ ంపాడు, మాచవరం, పిన్నెల్లి: కొ తప్రాలెం, వేమవరం, యలంపల్లి, రేగుల 
జ జవాన్ 

రం, రమఘమునాథపురం, కోభన్నాది గూడెం, చింతరాల, 

చందా కం, 'పెరకపాడు, మాసాయ పాలెం, చోట పాపపాలెం, గుడిపూడి, 

వెలురి, _ చింతలపాలెం, లింగాపురం, [బాహ్మణపల్లి, తుమ్మ లచెరువు, 

ముత్యాలంపాడు, సింగరాయపాలెంకండ మొదలయిన గామాల్లో జట్టులు 

తయారు చేశాడు. ఇందులో గుంటూరు జిల్లాలోని (గామాలే కాక |పకాశం, 

నల్లగొండ జిల్లాలోని [గామాలు కూడా ఉన్నాయి. దాదాపు అరవె రెండు వెండి 
0 బారా న్ా 

జ లం wr vy 
ఎకో 

(no 

ge} 

టి 

పతకాలు, రెండు బంగారు కతకాలు, ఒక వెండి తోడా (కాలికి పెట్టుకునే ఆరున్నర 

తులాల బరువు గల కడియం), ఇంకా అనేక గీ స్టీలు సామాన్లు కోలాటం పోటీల్లో 

గెల్బాడు. కులుకుల కోలాటానికి, భారత తోలాటానికి తాళ ంలో తేడా ఎట్టుం 

ముందో వివరంగా చెప్పిన మేటి. గర్వం కనిపించని ఆదర్శ జీవి, సేకరణలో 

బాగా సహకరించాడు. 1979 లో విషయం కోసం దాదాపు అరవై ఐదు రోజులు 

పరిశీలించడం జరిగింది. 

మ్మ్ శెట్టి వెం పేశ్వర్లు వ" 

మాచర్హకు ఈశాన్యదిశ లో ఇరవై కిలోమిటర్హ దూరంలో ఉన్న శ్రీగిరి 

పాతు |గామవా స్తవ్యుడు. తొగట కులస్థులు. వయస్సు యాబై రెండు సంవత్స 

రాలు ఉంటుంది. శ్రీగిరి పాజిలోనే మూడో తరగతి వరకు చదివాడు. (పథాన 

వృత్తి వ్యవసాయం. కోలాటం నేర్పడం ఉప వృత్తి మ్యాతమే. ఈయన మొదట 

పాటలు చెప్పడానికి కొంత బిడియ పడ్డాడు. అయితే తర్వాత రాసుకోవడానికి 

అనుకూలంగా చెప్పాడు. 1979 లో "ఈయన వద్ద విషయం సేకరించడం 

జరిగింది. పాడుతుంచే బజారు వెంట సోయేజనం గుమిగూడారు, చక్య్థాని కంఠ 

స్వరం. మంచి మాటకారి. ఈయన నేర్చిన కోలాటం పేరు గోల్కొండ కోలాటం 

ఆంటాడు. ఇందులో ఆరు కోపులుమా[తమే ఊన్నాయి. ఇంతవరశే నేర్చు 

తుంటాడు. మొత్తం శ్రీగిరిపాడులోనే మూడు జట్టులు తయారు చేశాడు. వ్యవ 
సాయం పనులతో తీరక కోలాటం నేర్పడం _పస్తుతం పూర్తిగా వదలివేళాడు. 

జక్కుల వెంకయ్య : 

కారెంపూడికి ఆగ్నేయదిళలో 4 కి, మీ. దూరంలో ఉన్న గాదెవారి పల్లె 

ఇతని జన్మ స్థలం, బోయకులస్థులు. వయస్సు నలబై రె.డు సంవత్సరాలుంటుంది. 

ఇతని గురువు పోలిపల్లివాసి వెంక టేళర్పర్దు పోలేపల్లి మాచర్హకు తూర్పుదిక్కుగా 
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ర్ కీ. మీ. దూరంలో ఉంటుంది. ఈయన మూడో తరగతివరకు చదువుకున్నాడు: 
పధానవృ త్తి వ్యవసోయం, ఉపవృత్తిగా మ్మాతమే కోలాటం నేర్పడాన్ని ఎన్ను 

కున్నాడు. దాదాపు పది సంవత్సరాలనుంచి కోలాటం శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. 

పన్నెడు కోపులు తెలుసు. దాదాపు పది జట్టకు శిక్షణ ఇచ్చాడు. ఈతనీకి 

(బాహ్మణపల్లిలో వెండి పతకం, మండాదిలో వెండికప్ప్తు బహుమతులుగా లభిం 

చాయి. 1979 ఈయనవద్ద విషయం -సేకదించడం జరిగించి. 

పాలకు రి శివయ్య : 

మాచర్గకు నై బుతి దిశలో 4. కి. మీ దూరంలో ఉన్న రాయవరం 

ఇతని నివాస స్థలం. ఎరుకల కులస్థులు. వయస్సు 'నలబై రెండు సంవత్సరాలు. 

ఐదో తరగతి వరకు చదివాడు. (పధానవృత్తి కోలాటం నేర్పడం. ఉపవృత్తి 

కూలి. భారత కోలాటంలోని పది కోపులు తెలుసు. పది సంవత్సరాల శిక్షణాను 

భవం ఉంది. దాదాపు ఇరవై జట్టులు తయారు చేశాడు. కోలాటం వేసేటప్పుడు 

డప్పు తీసికొని చాలా ఏత్తుకు ఎగురుతూ ఆడుళాడు. తాళానికనుకూలంగా తప్పెట 

వాయిస్తూ భలే హుషారుగా ఎగిరి జనాన్ని ఉల్లాస పరుస్తాడు. సన్నగా ఉంటాడు. 
పెద్ద ఉంగరాల జుట్టు ఆందంగా ఉంటుంది. శివయ్య కోలాటం జట్టు నాయకునికి 

తాగా సరిపోయే మనిషి. 1979 లో ఈయనవద్ద విషయం సే సెక (కించటం జరిగింది. 

జాష్టి సీతారామయ్య .: 

.కారెంపూడికి ఆగ్నేయ దిశలో 4 క. మీ. దూరానగల గాదెవారిపల్లె 

ఈతని జన్మస్థలం, తెలగకులస్టులు, వయస్సు ముప్ప్రైఏడు - సంవత్సరాలు 

ఉంటుంది. మాచర్హకు . తూర్పుదిక్కు.గా 5 కి మీ. దూరంలో గల పోలేఫల్లి 

సివాసీ వెంకటేశ్వర్లు ఈయన గురువు. మూడో తరగతివరకు చదివాడు, వ్యవ 

సాయం (ప్రధాన వృత్తి. కోలాటం నేర్పడం ఉపవృత్తి. దాదాపు పన్నెండు 

సంవత్సరాల శిక్ష ణానుభవం ఉంది. ఎక్కువ. జట్టులు తయారు చేశాడు. కొనకల 

మిట్టలో వెండి పతకం, చినగార్హపాడు, ర్యుదుపాడు, విజయవాడల్లో వెండి పత 

కాలు, ఎ్యరగుంటపాడులో వెండిగంటి; గాదెవారిపల్రైలో  వెండికప్పు? ' .పెదకూర 

పాడులో మెరిట్ సర్టిఫికెట్టు మొదలయిన బహుమతులు సంపాదించాడు. . తనకు 

తగ్గట్లు నేర్చుతూనే శిష్యసముదాయాన్ని పెంచుకుంటున్నా డు. 1978 లో ఈయన 

వద్ద విషయం సేకరించడం జరిగింది. 
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తోట హనుమయ్య ; 

మాచర్దకు నై బుతి దిశగా 1ళ కి. మీ. దూరంలో ఉన్న గుండ్రపాడు 

[గామనివాసి, పెరిక కులస్థులు. వయస్సు నలబై సంవత్సరాలుంటుంది. నిరక్ష 

రాస్యుడు. (ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయం. ఉపవృ క్రి కోలాటం నేర్పడం. ఈయన 

నేర్చిన కోలాటాన్ని నాటుకోలాటం అంటున్నాడు. గుండ్రపాటి లో మొతం మూడు 

జట్టు తయారు చేశాడు, 1978 లో ఈయనవద్ద విషయం సేకరించడం జరిగింది. 

ఈయనకు పన్నెండు కోపులు వస్తాయి. తన (గామజట్టుల తోలే పండగ పబ్బా 

అకు, తీరుణాల సమయాల్లో పక్క (గామాలికు వెళ్ళి కోలాటరి వేయిస్తుంటాడు. 

- పకృత పరిశోధనకు నూటఇర వైఐదు కోలాటం పాటలు, ఎన్ను 

కున్న పదకొండు 'కేందాల్లో పన్నెండు మంధి జట్టు నాయకుల నుంచి 

“సేకరించడం బరిగింది. పె జట్టు నాయకులు పల్నాటిసీమలోనే కొక ఇతర 

[పాం తాలకు కూడా వెళి కోలాటం నేర్చి, జట్టు తయారు చేసి ఉత్సవాలకు పోటీకై 

తీసుకెళ్టుతుంటారు. వీరిలో ఏడుగురు వెనుకబడిన తరగతుల కులాలకు చెందిన 

వారు. ఒకరు షెడ్యూలు కులాలకు, మరొకరు షెడ్యూల్డు తెగలకు, ముగ్గురు 

అగకులాలకు చెందినవారు. ఇరవై యారు సంవత్సరాలనుంచి ఎనబై యయిదు 

సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవాప్ట ఉన్నారు. వీరిలో పెద్దగా ఛదువుకున్న వాళ్లు 
లేరు. ఉచ్చారణలో గాని, పాడే తీరులోగాని, ఇతరవిషయాల్లో గాని చదివిన వారికి, 

చదవని వారికి పెద్ద తేడా. కన్పించదు. సంతకం చేయడం. మ్మాతమె చదువు 
కున్నట్లు (ప్రత్యేకంగా తేడా కోలాటం నేర్పడమే పధానవృత్తిగా జీవిస్తున్నవారు 

ముగ్గురు. తక్కిన వారంతా కోలాటాన్ని ఉపవృ త్తిగానే స్వీకరిస్తున్నారు: 

కోలాటంతో పాటు సాము, భజన, నాటకాలు వేయడం నేర్చిన జట్టు నాయకులు 

న్నారు: వ్యవసాయం చేసే కృషీవలులూ ఉన్నారు. వేటాడే వేటగాషస్ట ఉన్నారు, 

ఆయితే ఆందరికీ కోలాటం మీదే మక్కువ ఎక్కువ. గెల్చిన బహుమతులు 

పతకాంయితే |పదర్శన రోజున మెడలో లేవా చొక్కాకు చుట్టూ పిన్నీసులతో 
కట్టుకొని అలంకరించుకుంటారు. విషయ సేకరణలో కొందరు చాలా ఇబ్బంది 

పెట్టినప్పటికీ విసిగించి చివరకు చిసుగుకొని సహకరించారు. కొందరు చాలా 

మర్యాదను [1పకటిస్తూ వారి విషయాన్ని తెలిపారు. 





ఆలోకనం౦' 

(వకృత పరిశోధనకు పల్నాటి సీమలో పదకొండు 1గామాలను పర్యటన 

'కేర్మదాలుగా ఎన్నుకొని, ఈ కేం దాల వాస్తవు లైన కోలాట కళాకారుల నుంచి 

కోలాటానికి సంబంధించిన సకల విషయాలు సేకరించడం జరిగింది. కోలాటం 

పద వ్యాప్తి, వుత్పత్తులను గురించీ, పర్యాయ వాచకాలు, రూపాంతరాలు, ఆడే 

పద్ధతి, అందులో గమనించదగ్గ [పత్యంశమూ విపులంగా చర్చించబడింది. పురా 

వస్తు నిర్మాణాలు, సాహిత్యం, చార్మితకుల ఉద్ధరణలు మొదలయిన (పాచీన. 

ఆకరాల్లో కోలాటం [పస క్తి ఎట్టా కన్పిస్తుందో చర్చించబడింది. ఇంతేగాక 

ఇతర సీమల్లో కన్పించే కుమ్మి, జట్టి జాము, గర్భా, దండియారాస, రాస 

నృత్యాలు, యో3యా,భాం[గా, కథీ,మొగరిస్ మొదలైన నృత్యాలకూ కోలాటానికీ 

కన్పించే తుల్యమైన అంశాలను గురించి పేర్కొనడం జరిగింది. జానపద విజ్ఞా 

నాన్ని వాక్సహిత కళలు (Verbal 2165), వాాగహిత కళలు (Non-Verbal 

arts), మశ కళలు (Mixed arts) ఆని మూడు రకాలుగా నూతనంగా విభ 

జించడం జరిగింది. అందులో కోలాటం మి కళా విభాగానికి చెందిన తీరు 

విపులంగా చెప్పబడింది. ఈ పరిశోధనకు ముఖ్య కేందంగా తీసుకున్న పల్నాటి 

సీమ నైసర్గిక స్థితిని కూలంకషంగా వివరించడం జరిగింది. ఈ సీమలోని 

[ప్రజల్లో కళాభిలాష ఎట్టా ఉంటుందో, కోలాటాన్ని వారు ఎట్టా ఆదరిస్తారో 

సూచించబడింది. ఈ సీమలో విస్త ఎత [పణారాన్ని పౌందిన కోలాటంలోని 

రకాలు, వాటిలోని కోపులు, ఆయా కోపులు తిరిగే పద్ధతి, చిితాలతో సహో 

సవివరంగా నిరూపించబడింది. ఈ కోలాటంలో పాడే పాటల్ని దాదాపు 125 

సేకరించడం జరిగింది. వాటిని వర్గీకరించి ఆనువర్డించిన తీరు ఇందులో పరిశీల 

నార్జం, సేకరించిన పాటల్లో కన్పించే సామాజిక పరిస్థితులు సోదాహర ణంగా 

రూపించబడ్తాయి. మతాలు, కులాలు, కళ్లు, సంస్కృతి, వృత్తులు, ఉపవృత్తులు: 

చు 



§62 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

మొదలనవన్నీ ఇందులో విశ్తేషించబడ్డాయి. పల్నాటి సీమ పూర్తిగా వెనుకబడిన 

(పదేశం కొబట్టి ఈ పాటల్లో భాషా విలక్షణతలు ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. ఆందులో 

శబ్బవిపరిణామాలు, సంధులు, సమాసాలు; వింతరూపాలు, |కియానిర్మా ణాలు 

మొదలయిన విశేషాలను ఏలై నంత విపులంగా చర్చించడం జరిగింది. 

. ఈ పరిశోధనకు మూల. విరాట్టులెన. కోలాటం కళాకారుల నేపథ్యంలో వారి 

కులమతాలు, తిండితిప్పలు, పనిపాటులు, కష్టసుఖాలు, చదువుసంధ్యలు, వృత్తులు, 

జీవన విధానం మొదలయిన విషయాలు విపులంగా వివరించఢం జరిగింది. ఈ 

పరిశోధనకు సేకరించిన. పాటలు ఆనుబంధంలో [పదర్శించబడ్డాయి. 



అనుబంధం 

కోలాటం పాటలు 
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1. అదిగొ సూడు మంచ్చి,బొద్దులు 
(పాడినవారు వ మక్కెన బంగార య్య) 

అదిగొ సూడు మంచి బొద్దులు దొకీగిందో 

కాంబోజి కౌంబోజి అద్దాలు దొడిగింది : 

ఏడాది నావద్ద కిరీట మందింది _ 

పచ్చ మారాటీలు పచ్చ మారాటీలు 

పారు టాకుల సీరె స పచ్చంగ కట్టింది. 

పాపా యేవూరి దానావే? 

సెంచీతా యేవూరి. దానావే? 

(.......ఏ వూరు వై త్తేమి 

యేమిరా మొగవాడ! 

వేట కొచ్చీనాను సిన్నయ్యా! 

పోవయ్య పోవయ్య మొగ్వాడా : ' 

నీకు పొద్దేడ బోలేదు మొగవాడా - 

మావోరు వత్రేను సిన్నయ్యా 
నిన్ను యీబెనే యేసేరు సిన్నయ్యా 

నిన్ను బల్లేన బొడిసేరు సిన్నయ్యా 

నిన్ను బాకునా యేసేరు సిన్నయ్యా 

సీకు పొద్దేడ బోలేదు మొగకోడా 
'ప్రాకిట “మూరితినె "సెంచీతా 

నను బెండ్రియాడవే సెంచీతా 
పీకు బొవుపున్నె ముంటదే సెంచీత 

నను పెండ్లి యాడవే సెంబీత -- 

శి. అనంతరంగం, సీ) వైకుంటం 

(పాడినవారు : మందపాటి రాములు) 

అనంత రంగం సీ చై కుంటం- 

రాజై మంతయ రాంభజనాౌ - 
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ఏటే నరుడాజాగము సేనేవు! 

“= నవ్వులు గాదిది రొరభజనా ! 

తలగుడ్డలు ఫీిరు-తియ్యండీ . 

తల వంచీ భజనలు.: సెయ్యండీ ! 

వలె వాటులు మీరు తియ్యాండీ ప 

వళ్శొంచీ భజనలు సేయ్యండీ! 

మదము పట్టి పెద్దినుగు లావణయి.. , 

మరిసితి వంటోయ్ :లాంథభజనా ! 

నడుముకు దట్టిల్ కట్టండి = '" 

నడుమొంచీ భజనలు సెయ్యండి! 

ఆనంత రంగం సీ? వైకుంటం 

రాజ్టైమంతయు. రాంభజనా " 

8. అన్నయో గారడీ 

పల్నా టిసీమలో కోలాట 

1ఏమిర॥ 

॥ఏమిర॥ 

11 ఏమిర।। 

1 ఏమిర॥ 

11 ఏమిర॥। 

(పాడినవారు ; మక్కెన బంగారయ్య) 

ఆన్నయో గారడీ 

బల్ అన్నయో గారడీ 

పారి పొయ్యే పాముల బట్టి 

పట్టి తెచ్చిన గారడీ 

ఆన్నయో గారడీ 

బల్ -అన్నయో గారడీ 
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“4, 'అన్నా రయేడవకురా - 

(పాడినవారు : _ 1. చౌలనరసింహదాసు. _ జి. చెప్పాలచెన్నయ్య 
లి. మక్కెన బంగారయ్య. 4. కొండం వెంకటనర్సయ్య, 5. తోట 

హనుమయ్య.) " 

అన్నాయేడవకూరా - లవ్వన్నా యేడవకూరా 

ఆయోజ్జ్డా బాలకుడా - మా తం|డీ యడవకూరా 

ఏడ్రవకూ యేడవకూ - యెరిమా లవ్యన్నా 

ఏడిస్తే పీ కనులూ = నీలాలూ!గారునూ ee 1అన్నా॥ 

ఒకర్మాతి వొకపగులూ - పొన్నామానుకిందా కొడకా 

ఒంటొంటి బతుకాయె - వోసందామామయ్యో?. 

నెత్తినా కిరీటమన్నా -. నెలవొంకా నామము కొడక 

నువ్వుండేది వూరడిమి - నువుపండేదే కారమిడి!. 

బాలా యేడవకూ పుత్రా - గోలా యేడవకూ యమర్త 
పిన తం|డ్రీ లచ్మనుడు - వచ్చే యేడవకూరా 1అన్నా॥ 

1. సీర. 2. యింటుంటే బతకామూ - వోసందమామయ్యో (పా.,చె.చె.) 

శ్రీ. వాలు గన్నాక పూలు వరసన సిగజుట్టి 

బంగారు టుయ్యలలో పవ్యశించెదరావోయీ 

ఇందరిలోపల నీకూ యెవ్వరు గావలెనన్నా 

లలితాంగీ రుష్పినీలలనా నీకేగావలెనా (అ.చ,,చె.చె. ) 

4. మీ తం డీ రామయ్యా యిల్డుయిరిసి పెళ్ళియాడే 

యిల్లుయిరిసి 'పెళ్ళియాడీ - ననుమరిసీ' అడ్తిమికంపె 1అన్నా॥ 

మీ తాత దశరథుడు - నీ మీనా దయదప్పె | 

_మీ యవ్యా సుమ్మితా'= నీ మీనా దయదప్పె 

"సీ బాబాయ్ లచ్మయ్యా- సీ మీనా దయదపె ॥అన్నా॥ (అ.చ.,కొ.2ం. ) 
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5. అన్నా (బెమ్మపట్నము 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

అన్నా |బెమ్మ పట్నము పోదమంటే 

సీకకేమిర అన్నయా 

ఓంకార మయినా సమురు దీసి 

దియ్యె* బెట్టవె సెల్లెలా 

సెల్లెలా మా తల్లివే 

సిత్తమున మే నాతవే 

ఆత్తకొడుకుకు పిల్లని త్తే 

ఆదిగ్గేన మేః సెల్లెలా 

అన్నా |బెమ్మ |ప్రట్నము పోదమంపే 

అడుము లడ్డామన్న యో 

గురుమం|త మయినా గొడ్డలె త్తి 

అడిమి నరకమే సెల్లెలా 

అడిమి నరికితే ఐదుపులు 

లాడడ్డ మొచ్చే ర న్నయా 

ఐదు పులులకు ఐదు మేకలు 

ఆర మివ్యవేే సెల్టెలా 

అన్నా |బెమ్మపట పము ఫోదమంపే 

యేరులడ్డా మన యో 

గురు మం్యతమయినా పటువు జేసి* 

పడవ నడపవే సెల్లెలా 

పడవ నడిపెటి జె స్తబోయెడు 

లేడు గదురా అన్నయా 
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సూటిగను సుక్కాని పట్టీ 

పడవ నడపవే సెల్లెలా 

నిన్ను జూద్దామన్న రాతిరి 

నిదురొత్తుం దన్నయా 

నిదలోనే మేలుకోనీ 

నన్ను జూడవే, సెల్లెలా 

6. అంబ నీకు యిదిగొ మంగళం 

(పాడినవారు వ చెప్పాల చెన్నయ్య) 

అంబ నీకు యిదిగొ మంగళం 

శంబూని! రానీ దేవినీక్లు 

యిచిగి” మంగళం 

పంచ వన్నెల పశ్ళేరములొ 
ఆరంజోతి2 యెలీగించి 

పంచె పూజలాను జేతు 

పలుకవే శారదాంబ తల్లీ 

అంబ నీకు యిదిగొ మంగళం 

శంబోని రానీ దేవిసీకు 

యిదిగొ మంగళం 

అడ్డగొండ మీదయున్న 

ఆందామైన యీశ్సెరమ్మై3 

ముందుగా నీకు హీుజసేతు 

_ ముతత్తీ తెల్చవేమో తల్లి 

ఆంబసీకు యిదిగొ మంగళం 

శంబూని రానీ దేవి నీకు 

యిదిగో మంగళం 

1. శంభుని. 2. అరుంధతి. 8. ఈశ్వరి. 4. ముక్తి. 
PK-24 
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7. అమ్మా నెను సిన్నదాన్ని 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

ఆమ్మా నేను సిన్నదాన్ని + 

ఆల్లుడొ త్తె తోలబాకు 

ఊళ్ళో దుడ్డులు! సల్టగుంటేనే 

కీయమ్మా నేను సిల్లరప్పులు దొర్హా గొడుదూనే 
నీకూ జూడ సిన్న దాన్ని 
నిమ్మకాయల రొమ్ముదాన్ని 

తమలపాకు నడుము దాన్నిరా 

చెల్ ! మల్లెల చెన్నా 

తగులు కుంటే వదలజాలరా 

కంచీ మేకల పాలూ బోసీ 

"పెంచుకుంటీ నాదీ కురులు 

ఓక. నాటీ వలపులాకూ 

చెల్ ! మల్లెల చెన్నా | 

పక్కనేసీ మాపు కొంటిరా 

మేకాలాకు మేపే లేదు 

నేను తిరగని బూమిలేదు 

-. కొత్తకుంట కోపు2లోనేరా 

చెల్ 1 మల్లెల చెన్నా! 

కొంగు పరవని సోటే లేదురా 

కట్టకింద వంటి మోటా 

వంటి మోటకు దండక[ర 

దండక రెద్దుకు గంటలేదురా 

చెల్! మళల్లెలచెన్నా! 

దండ(క[రెద్దుకు గంటలేదురా 

1 ఒకరకం రాగి నాణెం. 2. _వానవల్ణ నేలకు ఏర్పడిన స్థితి. 
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బొక్కెనే!మో బాలో? పోయె 
తొండమెమొ తాసీ*పోయె 

ముడిసే యేతరిక్ జాతర బోయెరా 

చెల్! మల్లైలచెన్నా! 
cc 

ఏతరి పెళ్ళం మిండల మరిగేరా. 

8. అరమరలును దాటి అయోజ్ఞకును జేరి 

(పాడినవారు వ చెప్పాల చెన్నయ్య] 

ఆరమరలును దాటి అయోజ్జకును జేరి 

| అమ్మతో యేమందురా 

లచ్మనా అమ్మతో యమందురా! 

వొదినె కోసమూ వచ్చి -' వారిది! బందించి 

వొరిగిపోతివా తమ్ముడా 

లచ్మనా వొరిగిపోతివా తమ్ముడా! 

అయ్యొ వుప్పుకోసము వచ్చి - కప్పుర ము యిడనాడి 

కపులార నేనేమి సేతూ 

అయ్యో కపులార నేనేమి సేతూ! 

పణతి కోసమువచ్చి - పగడంబు బొగొట్టి 

కపులార నేనేమి సేతూ! 

| అయ్యో కపులార నేనేమి సేతూ 

సీ సతి వురమెళ్ళ” నా పతి యేడంచే 
ఏడంటే యెమందునూ 

లచ్మనా యేడంచే యేమందునూ! 

1. Bucket. ఏతాముకువాడే పెద్ద బక్కెట్టు. 2, బావి. లి. వీతాము. 

బొక్కెనకుక పే తోలుతి త్తి. 4. తడిసి. 5. ఏతాము తోలేరై తు ఏతం. 

6. వారధి. 7. ఊర్మిళ. 
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ఇచ్చ! గొడుగుల కింద - ర ంజిల్లుకుంటనే 

వత్తున్నాడని సెప్పేడా 

లచ్మనా వత్తున్నాడని సెప్పేదా! 

అంతలో తన బంటు జాంబమంతుడువచ్చి 

రామయ్య దుక్క. మేమిటి సామీ! 

ఆనుమంతు* గునమెంతొ ఆతని సాయసమెంతో3 

ఆపదలు గడపవయ్యా 

అనుమంతు ఆపదలు గడపవయ్యా! 

జంగు జంగున మూడు జంగాల్బెట్టుక 

పరవతము* గ ర్లుక్కెను 

అనుమయ్య పరవతము గర్థాక్కాను! 

పరవతము గట్టుపె సంజీవి గనలేక 
బరికి సంకన బెకైనూ 

అనుమయ్య బరికి సంకన బెపైనూ! 

సూరియుండు్ మనపై సుగపగలు తలిసెనని 

రాంజాన మె[క్కు పను 

రామయ్య రాంబాన మక్క. పెధైను! 

అయ్యో సూరియుండు గాడయ సు గీవుడనుమంతు 

సంజీవి తెత్తు న్నడూ 

రామయ్య! సంజీవి తెత్తున్నడూ! 
సంజీవి దెచ్చియు సవుమ్మితి! కియ్యంగ 

సరితోడు లేసునయ్యా 

తమ్ముడు సరితోడు లేసునయ్యా! 

హరహరా నేనెంతో అఎ్న పాదముల పె 

అలిసి నిద్దర బోతిని 

శరనమ్ము సీతమ్మ శరనమ్ము రామయ్య 

శరనూ సీతాపతికి 

కే 2. హనుమంత. 8. సాహసము. శీ. పర్వతము. 
స్, సూర్యుడు. 6. సౌమితి. 
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శరనన్న వారికి మర నమెన్నటికయిన 

మరనమే లేదురా 

తమ్ముడూ మరనమే లేదురా! 

9, అలివేల్యంగమ్మగారు 

| పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య 

అలివేల్మంగమ్మ గారు ఆదిలచ్చువమ్మ గారు 

పట్టు సీరె లంపరమ్మ సెంచువారికి 

పట్టు సీరె లేలనమ్మ 
(అ) 

పొారుటాకులుండంగ' 

పటు సీరె లేలనమ్మ 
లు 

పారుటాకు లుండంగ 

పట్టు ప్రీ లేలనమ్మ పారుటాకు లుండంగ 

సెట్టు కింద వోలలాడె సెంచువారికి 

అలివేల్మంగమ్మగారు ఆదిలచ్చువమ్మ గారు 

సన్న బియ్యమంపరమ్మ సెంచువారికి 

సన్నబియ్య మేలనమ్మ 

ఎదురు బియ్యముండంగ 

సన్న బియ్యమేల నమ్మ 

ఎదురు బియ్యముండంగ 

సన్న బియ్యమెలనమ్మ ఎదురు బియ్యముండంగ 

సెట్టు కింద వోలలాడె సెంచువారికి 

10. అస్తమించె గాంది దేవుడు 

(పాడినవారు : 1. చౌలనరసింహద్రాసు. ౨. చెప్పాల చెన్నయ్య. 
8, బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్లు. ఓ. కొండం వెంకటనర్సయ్య. ర్. మక్కెన 
బంగారయ్య.) 
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అ స్తమించె గాంది దేము 

డ స్తమించెనూ - నేడ స్తమించెనూ 

దుత్తిరంబు దుక్కతనము 
లావరించెనూ మనల! 

ఢిల్టీల్దాల్ ఖిల్హాపెన 
జెండవాలెనూ = కొం| గెసు జేండవాలెనూ2 

భూత చరితుడై న బాపూజీ 

కూ లిపోయెనూ నేడు? 

వబ్రథాయిప టేల్ గుండె 

తలడిలెరా నేడూ 
౧ 0౧ 

కూలిపోయె మహామారి 

కూలిపోయెనూ = నేడు కూలిపోయెనూే 

దుస్తిరంబు దుక్క సమరము 
ఆవరించెనోయి నేడు . (పాఠాం., బొ. వం.) 

గిరుల బవన మకటకట 

బీతిలేకనో గాందితాత లేకనో 

యుగపురుసుడయిన బోసు 

సేతులుడిగెనోయి నేడు. (అ. చ., బొ. వెం.) 

పూత చరితు డయిన రాందాసు 

పీకి సెందెనో మోహన 

సితిని కనుల జూసి నెవరూ. 

'సీతలుడిగెనూ - నీగాతపోయెనూ. 
(ఆ.చ.,కొం.వెం,బె.చె.) 

మూగబోయినా మారి 

మూగబోయెనూ - నేడు యేగిపోయినో 

ఈ లోకం మీద నాడి నేడు 

యెడ లిపోయెనోయి నేడు (అ.చ.,బొ.వెం.) 
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కూళ్ళనాదుడా గాడ్సే 

కూల్చివేసెనూ తాతను! '॥ఆస్త॥ (చౌ, దా.) 

11. ఆంనేయ నిర్మల కాయ 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

ఆంజనేయ నిర్మాల కాయా 

అకిల లోక పూజితాయా 

ఆర్హజన వితాన రచ్చయా2 . 

వీరాంజనేయా 

బ త్రీ సృంగారములతోటి 

పటిన కులుకు యూ కోలన్నా ధ్రణ "మ 

రక్తి గలుగు నటులు జూడుమా 

రామాంజనేయా 

1... పున్నెమయిన వేదిలోప 
పూజనాచ్చనా నీ పున్నెటేజన . (అ.చ, ,చె.చె.) 

పున్నెమవు|కి వేణీలోగా 

పూజా అస్తులో హా - యిబూది గల్చెరో (ఆ.చ.,కొం.వెం.) 

గనమైన గంగానదిలో 

కలసిపోయెనా తాత (అ.చ.,చె.చె.) 
కన్నెయయిన గంగా దేవి 

కదిలి పోయెనో జీవికి 

బారతీయుల (పేమబలము 

బావమేమిరా నీచేజమేమిరా 

బార తీయుల (పేమ బలము 

మారిపోయెనూ బాపుకు - మారిపోయెనూ (అ.చ.,కొం.వెం. ) 

లి రక్ష. లి. భక్తి. 
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ఎకైక యీరూడావు 

లోకాబి వందితుడావు 

ఏ కొరణ యెతావయితివిగా 

స్రీ! యాంజనేయా 

ఆజంనేయా నిర్మలకాయా 

అకిలలోక పూజితాయా 

ఆర్హజన వితాన రచ్చయాకి 

పీరాంజనేయా. 

12. ఆందుడ రావయ్య పోట్ల బూదెయ్య 

(పాడినవారు * కొండం చెంకట నర్సయ్య) 

ఆందుడే రావయ్య పోట్ల బూదెయ్య* 

ఆందులాకు అమర జీవి 

సిన్నలాకు యమర జీవి 

'పెద్దలాకు యమర జీవి 

ఆంద మాత తనయుడావు 

ఆశ లేమొ దీర్చి నావా 

ఎర గొండకు ఉతర వయిపున 

ఉక్కు_వంటి జూలకల్లు > 

ఉకూ్క్కూవంటి జూలకల్లూ 

ఉద్దరించిన్ బూదెయ్య నాయనా 

ఊరీకి దచ్చిని వయిపున 

సిన్న సెరువు కట్ట కింద 

1. శ్రీ. 2.రక్ష. లీ. ఆంధుడ. 

4. పోట్ట భూదేవయ్య గురజాల జాలుకొ, జూలకల్దు గామ కాపురస్తుడు. కమ్మ 

కులానికి చెందినవాడు. [గామపెద్ద, (గామంలోని అంతః కలహాలవల్ల 

చంపబడ్డాడనీ, ఆ సమయంలో ఒక మసీదు క ట్టిస్తున్నాడనీ (దాదాపు 

80 సం॥ శతం) (పచారంలో ఉంది. ర్, ఊద్దరించు. 6. దశిణ. 
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మసీదన్నా తీరకపోయె 

నీ పేరు మాసిపోయే 
తోటి వారి మాటలు యిని 

మోసపోయినావు తండ్రి 

మోసపోయి నీదు పేనం! 

సేతి కిచ్చి నావు నాయనా 

ఊరీకి వుత్తర వయిపున 

పందిరి పాలెం బాయికాడ? 

పర్నదీ పాలెం బాయి కొడా 

ముట్టడేసి నారు నాయనా 

మంగకోఠం పదిగంటలాకు 

మాయదారు కారూవచ్చే 

మాయదారూ కారూవచ్చే 

కారును నిలయేసినారా 

డయివర్ని? సెయిబట్టి లా గియేసి 

వీపెలెయ్యగ జూసినారా 

బర్సెలెయ్యగ జూసినారా 

ఈబెలెయ్యంగ జూపినాయనా 

ఎగరేసి పొడసినారా 

పెద్ద పెద్ద లందరుగూడి 

అనగ* చొక్క జూసినారా 

నీదు కో ర్కె_దీర ఎనేమో 

కొండ మెంకట నర్సయ్య గారు 

కయి్ జేసినారు నాయినా 
కయూా జేసినారు నాయినా. 1ఆం|దుడ॥ 

1. పాణం ఏ2. బావి $. డ్రైవర్. 4. ఆణగ. ర్. కవి. 
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18. ఆకులమ్మా ఆకులు 
(పాడినవారు : పాలకుర్తి శివయ్య) 

ఆకులమ్మా ఆకులూ శివరామపూరి. క వుటాకులు' 

కాడసన్నము కారపాకులు కానీకి! మూడాకులు 
నల్పగొండకు తూరుపెత్తున నల్జతీగేటాకులూ ' 
కన్నతల్లులార వినుడి సిన్నతొడిమా పాకులు. 
నందికొండకికు పడమరెత్తున నల్దకీగటాకులూ ' 

అక్కడుండే బీదసాదకు తాంబూలాలీయకులు- - - ॥ఆకులమ్మా ॥ 

14. ఆకులో పాకులో 

(పాడినవారు : చెప్పాల ఇన్నయ్య 

ఆకులో పాకులో | 

మైదారు పల్లె కొచ్చిన జోరాకులో 
లబో లబో లబు జనకా 

మొగుడెనకా వొకనడకా ' 

మొగుడి ముందు వొకనడక 

కనకల గజ్జో 

ప్రీక్ష ంట్లో నాలంజొడకే 

బోగము3 ర త్తే ॥ఆకులో॥ 

వీది మురుగులదానా - 

అబ్బరి గాజుల* దానా 

బంగారి” మురుగులకి 

బాగనే మరిగావే ॥లబో లబో॥ 

కాణి, ఆణాల్లో. నాల్గో వంతు నాణెం. రూపాయలలో అరవై నాల్లోవంతు. 

నాగార్జున..షాగర్. ప్రాంతానికి [పాచీననామం, లి. భోగం. _*. రబ్బరు 

గాజులు. “ర5"బంగారం. 6. బాగుగ. స. 
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పుల్లలకు నేబోతే 

పిలగాడు బద్దర మే! 

నీ కడ్డ మొశ్తేను 
ఫొయి క డ్డ మేయవే లబో లబో॥ 

15. ఆటాలాడిరీ కుశలవులు 

( పాడినవారు : చౌలనర సింహదాసు) 

ఆటా లాడిరీ కుశలవు లాటాలాడిరి నాయనా 

వాటముగను కొనగోట మీటుసును 

సూటి తప్పక మేటిగ కుళలవు 

లాటాలాడిరీ నాయనా ఆటాలాడిరి 

గగనమునకు సెండ్రెగరవేయగా 
మేటిగ కుశలవు లాటాలాడిరీ నాయనా 

దగదగమని కంకణములు మెరియగ 

సూటి దప్పక మేటిగ కుళశలవుల్ 
ఆటాలాడిరీ కుశలవులాటాలాడిరీ నాయనా 

16. ఆహా యిదేమదీ 

(పాడినవారు 2 కొండం పంకట నర్సయ్య] 

ఆహా యిదేమదీ 

ఆచ్బెరియ మయినదో 

ఆ సుందరాంగియొ 

ఆ సుదతి? యెవతిరా 

నాసి త్తమెల్లే నెవరు 

సేయు సున్నదిచ చెట అఆవో॥ 

1. భదము. ౨. సుదతి. కి. చిత్తము. 
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ఆహా అబ్బురంబుగా 

దాని గబ్బీగుబ్బాలు 

అట్టా గదిమిపట్టి 

నొక్కేవరకు ఐతేపోయను 

ఆహా! దాసపోసక' 

వేలూరి వాసక 

ఆహా దాసపోస జగ్గయ్యపేట 

కయిని బోవరా* 1 ఆపో॥ 

17. ఆహా నిండపారీతీవి (గుండ్ల కమ్మ పాట) 
(పాడినవారు :- 1. చౌలనరసింహదాసు. 2. బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్లు. 

త్రి. చెప్పాల చెన్నయ్య. 4. మక్కెన బంగారయ్య.) 

ఆహా నిండీ పారీతీవి నురుగూలు గమ్ముసూ 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా 
ఆహా దండీగ మాతల్లి నిండీ పారీతీవి 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా 
ఆహా సల్టమలలో పుట్టి కొండగూహలు దాటి 

కంబం సెరువూి జేరినావా 

సెరువు అలుగూను జూసుకున్నా వా 

సన్నజాలుగా పారుసున్నావా 

ఆహారాను రాను సినుజూడ నిరుగుండె బడుసుండె 

ఎంతో కౌరియము గుళ్ళకమ్మా 

ఆహా యిచ్చల యిడీగాను గజ్జెల కొండాదాటి 

అయినేలుశ్ జేరొచి చినొవా 

అల్టయినకొండో యిడిపించినావా 

డిజను' అద్దంకి జేరొచ్చినావా 

ర్, 

1. పోషక. 2. కవిని [బోవరా. 8. కంభం చెరువు క. విచ్చలవిడి. 

అయినవోలు. 6. వినుకొండ. 7. డివిజన్. డ్ 
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ఆహా మేల్లాను బవనాసి కాల్యెపారతీవి 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళక మ్మా 

ఆహా దండీ కొల్వాలన్నీ నిండి పుక్కిటబట్టి 

ఉండలేనని పారినావా 

నీవు వురిమితే వుప్పొంగినావా 

నీవు మెరిసీతే మేటెంచినావా 

ఆహా సితా సాతీ'లోనె పంతంబు నీకేల 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళక మ్మా 

ఆహా యిం[దావ యిం[దులు పట్నంలో నిను బిల్వ 

యిష్టం లేదని యెల్లినావా2 

తెప్ప తీర నాలె యిస్టమన్నావా 

సుడితెప్పాల సుడి దిరిగినావా 

ఆహా ఎంతో కౌరియము గుళ్ళకమ్మా 

ఆహా సూటిగ మేటి బుజ్జులపైనే 

ఆటలాడుసు యెల్లినావా 

మేకపోతులు బలిగోరినావా* 

సీరె రౌకలె యిడవమన్నావా 
ఆహా మేల్లాను బవనాసి కాలైైపారీతీవి 

ఎంతో శౌరియము గుళ్ళకమ్మా ఆహా 

18. ఇంటియెనక 

(పాడినవారు: కొండం వెంకటనరసయ్య) 

ఇంటియెనక5్ సేమంచీర్ సెట్టూ 

కొమ్మా దొక్కీ_ పూవులు బూయగా 

1. చిత్త _ స్వాతి. ల్ల ఇం| దాపయిందులు యిస్టముతో పొగడంగ యిస్టము: 

లేదని యొల్లిగావా (పాఠాం , బొ. వెం.) తి. బురుజుల పెన. 

4. మెకపోతులనే యిడవమన్నావా (పాఠకాం., బొ, వెం). ౨ ల్. వెనుక. 

6. చేమంతి. 
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కొమ్మాదొకి, పూవులు బూయగా 

ముదిరినా సేమంచీ మొగ్గకు 

ముల్లునాటె నేమో సెలియా 

ఇంతనై తీ అంతనై తీ 

ణాయిలో! జలబిందునయితీ 

రాచవారి కన్నె నేనే 

గాజు పాలయితినే సెలియా ॥ఇంటి॥ 

19. ఉదయించునోయి 

(పాడినహరు ; మందపాటి రాములు) 

ఉదయించు నోయీ నీ జీవితాన 

ఆళాబానుడు ఒక్క దినానా 

బతుకే వెతరా యిలలోనా 

సిదికే వేలల సోకానా 

సీకటి బాసి పోవునులే 

సీకూ వెలుగూ దొరుకును లేరా ॥ఉద॥ 

విరులూ గిరులూ నీదారీ 

కూరిమి నోరిమి సనుమోయీ 

మదిలో దేముని నమ్ముమురా 

స్తుతికి జీవము నీవేరా ॥ఊద॥ 

20. ఎక్కాడిదానివే 

(పాడినవారు : జూపల్లి పొ ఫైయ్య) 

ఎకా బ్రాడీ దానివే 

సకా గ్రాని కోమలీ 

ఒక్కాదానివడిమిలో 
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క్స్ 

ఓ సెంచూ! 

ఒక్కాదానివడిమిలో 

ఓ ....ఎక్కాడి దానివే 

సక్కాని కోమలి 

ఆ(.... సెంచూ దాననని 

వంచానా జే సేవు 1ఆ(.... సెంచూ॥ 

ఓ....వగిసీ! దాననసి 
యెగిసీ గంతెయ్యమాకు 
వగిసీ దాననని 

యెగిసీ గంతెయ్యమాకు 

వగిసీ దాననని యెగిసీ గంతెయ్యమాకు 
ఆరికాల్లో ముల్లు నాటునూ 

ఓ సెంచూ ! కుడికాల్లో ముల్దునాటున్లూ ॥ఎక్కా_డి॥ 

21. ఎరకాలావారింట్లో 

(పాడినవారు * 1. చౌల నరసింహదాసు., 2. మక్కెన బంగార య్య, ) 

ఎరకాలా? వారింట్లో సిన్నాదీ మంచి 

ఎర కైతే తాదెల్పు సున్నా దీలలనా 

ఎరుకు మరుకులు లేని సిన్నాదీ అది 

యేదాంతము తోటి వున్నాదీ లలనా. 

[బెమ్మాండమంతా* సేపేరాక్ 

దాని 'సేతిలొ తామరలు పుకేరా _ 4ఎరకాలా! 

నరలోక సురలోక నాగలోమునంత 

ఆటలాడించుతూ వున్నాదీ లలనా 

వయసు. 2. ఎరుకల, లీ. వేదాంతం. 4. [బహ్మాండం. 

కులుకు మంచి తేనె లొలుకాక ముద్దు 

మదుర బట్టును తేనె లొలుకాక వయ్యారి (అ. చ., మ. బం.) 

హరిలోక కరమందు ఆడిస్తూ వున్నది. (పాఠాం., మ. బం.) 
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బట్టబయలూ దానిరూపురా ఆడి 

పట్టూకు దొరకానీ పాపారా! 

ఎరకాలా వారింట్లో సిన్నాదీ మంచి 

ఎరకైతే తాదెల్పు తున్నాదీ లలన 

22. ఏ గజరాజ 

(పాడినవారు ; చాల నర సింహదాసు) 

ఏ గజరాజివదన బజేిమం పాలాయా 

గజరాజ వదనం .బజే 

కోటి చినపాట్ కోమరా. మంగశామాని 

గజరాజ వదనం బజే ' 

దాసానజాసా పోసేశీమం పాలాయా 

గజరాజ వదనం బజే 

ఏ గజారాజ వదనం బజే మం పాలాయా 
గజరాజ వదనం బజే 

బ త్తీగలిగిన వారి బావము లోపల, 

బయలయి తిరిగేటి సిన్నదీ ఆది 

బయలయి తిరిగేటి సిన్నది 

_ మగువ సంచారుని మగువరా 

అది పూర్న కాడంత జోగరా 

నాడు నేడనకుండ రత్నాల బరనిలో్ 

ఏడుమేడల పెన సిన్నది అది ఏడు! 

ఆడి ఎనిమదింటా నాడు సున్నది 

ముట్టూ యంటూ లేక ముదిత మోహనాంగి 

గట్టిగ కోటయ్య సొరమందు* నెలకొన్న సిన్నది 1ఆటి। 

హే గజరాజ. లీ. భజే. 4. పోష. 5. భరణి. 6, స్వరము 
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నికి, ఏటికెదురు నడ వేమనసా 

(పాడినవారు ఏ; కొండం వెంకటనర్సయ్య 

ఏటి కెదురు నడవే మనసా 

యేటి కెదురు నడవే 

ఏటి కెదురుబడి 

దారిదాటే మార్గము 

సూటి దప్పకను 

సూపుల నడమను! 

కాటుక కొండల* 

గట్ట నడమబడి 

బల్లాటిగ కనపడు 

దారి సూసుకొని 1ఎటి॥ 

తడువు సేయవలదే మనసా 

దారి యందుగలదే 

తడువు సేయగను 
దాటిమీరగను 

కుడి ఎడమల 

తడబడకా వొడిగా 

నడి నాళ్ళంబున 

నాగక న్యకల 

అడుగులోన 

అడుగిడుసును వొడిగా ఏటి! 

అనుమాన మికేలా సద్గురు 

ఆత్మనమ్మిశాలా 

— cA ma ర్ల PD రగ 
3G 

క్ి we 0 Eb § cs చే ౮ 
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కనవలె యినవలె! మనవలె 

సాదని కనుగొని 

యమునా మనములు 

సిర మలతనుశీ యిడవక* వొడిగా ॥ఏటికెదురు॥ 

ఆందీ యందని ఆత్మా . 

నొంద మొదవి యుండూ 

బిందు నాదములు 

బేద మెరుగక 

సు౭దరాంగిమయి సూడసోజ్జమై 

సూరియ్ జనంబులకు ఇది 

కడు సులబమైీ లోకులకు 

ఆరు శ [కముల?” కాదారంబయి 

మేరిశికర 8 సామీప్యంబయి 

ఆల ఈ గురుని పద నీరజసేవకు ॥ఏటికెదురు॥ 

24. ఏమన బోకురా 

(పాడినవారు : జూపల్లి పొకైయ్య) 

సిన్ని కిస్టా 

నన్ను ఎమన బోకురా 

సిన్ని కిన్ట్నా 

నే వోర్యగ లేనుర 

విరా, చి 
Mus" 5 6 పి 

ఏ. సాధన శి. నిర్మలత 4. విడువక క. సూరా 
భమై 7, చ|కముల రి. మేరుకిఖర 9. చిన్నికృష్ణ. 
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25, ఏమిరా కిట్నా 

(పాడినవారు: జూపల్లి పొపైయ్య) 

ఏమిరా కిట్నా నేనూ - వొంటరిగా యుండాలేనూ 

నేమనమీ! జేసేదానూ = నామమతాదీర్చా బోనూ 

- శాలా2 ముద్దులిమ్మూ ! - కుచగిరుల గోటా జిమ్మూ 

కుచగిరుల గోట బిమ్మూ - గోపాలా నీదే సొమ్ము 

సందా మామల బట్టి - నాసందిటి శేసి కట్టి 

ఈ వూళ్ళో వుంటే వొట్టూ - నువు వచ్చినదారి బట్టూ 

" ఏమీర కిట్నా నేనూ = వొంటరిగా యుండాలేనూ 

నే మనమీ జేసేదానూ - నా మమతా దీర్చాబోనూ 
కలికిర యినగదవే - కర్నాటి లచ్చుమయ్య]ే 

అనంత మెలుకులతొ వేయించినవాడు కులుకుల కోలన్నా 

ఏ........... దై వమో........ . ॥1ఏమిర కిట్నా॥ 

26. ఏమోనా గురిసెనయ్యా. 

(పాడినవారు ౩ నెమలి రామలింగా రెడ్డి) 

విమోన గురిసె నయ్యా దేముని మాయా 

ఎరుగాకా పోతిమయ్యా రామయ్యా 

ముందుగా ముప్పారపోళ్ళు 

సొంపుగా సోమారపోళ్ళు 

ఏనాటి ఎరకాలోళ్ళు 

ఏక తొంబయి గుడి సెలోళ్ళు 

అద్ద రాతిరి వానవచ్చీ 

నిదరబోయి నీళ్ళలో గలిపే 1ఏమోన॥ 

శ. మనవి, 2. చాల. ఫ్ర, మాచర్భ వాసి, కులుకుల కోలాటానికి 

_ మాచర్లలో ఒక జట్టుకు ళన ఖర్చులతో శిక్షణ ఇప్పించినట్టు వినికిడి, 
ఆయనకు కృళజ్ఞరలు తల్పుతూ ఈ పాట పొడి ఉండవచ్చు. 

జో 

శీ, ఆర్థరా|తి. 
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ఏమోనా గురుసుటా! ఈ మాయ జనులంత 

ఎరగక పోతిమయ్యా రామయ్యా 

నీళ్ళు నిడవలః బంతి 

తాళ్ళు* సుక్కల బంతి 

తమ్ము డెక్కెతాడి సెట్టు 

తన్నూ కె జెల్టలో* గలిసె 

27. ఏరుబడితే మేలురా 

॥ఏమోన॥ 

(పాడినవారు ; నెమలి రామలింగారెడ్డి ) 

ఏరు బడితే మేలురా మొగుడా?” 

కూడ వుంటే పోరురా 

పాలుమాలక నీవు పాలు షంచూకుంటే 

నలుగురు పెద్దలు నాయంబు జెప్తురు 

బావ పెత్తం దారి బయటోనే తిరిగేను 
నావల్ల కాపురము నెరవేరు తున్నాది! 

దండిగను పురహరము దయదెరుసు పుర హరము 

నిండుగను కాపురము నిండు గంగయ్యదాసు 

కండితంబుగ ” మన్హ కడనుంచి కడతేర్చు! 
గిద్ద పెసరాపప్పు గిన్నె లోనేవండి 

వద్దు వద్దనగా నీకొల్ల కొల్పగబెట్టి 

మూలనా యింగింత ముంతలో దాపెట్టి 

పొద్దుటన్న ములోకి పొలము నీకంపిద్దు! 

వాటమైనా కొత్త రాటమూ మనకొత్తే 

రోజుకూ నేనేడు కుంజూలకి నూలొడికి 

నీటయిన తలగడ్డ నీకు నెయించంగ 

కోట వౌమ్మంచుదే కోకకే మిగిలిగ్దు! 

॥ఏరు 

1ఎరు॥ 

ఏరు! 

1, 
6. 

కురియుట 2. జలధ్ శి, తాడిచెట్లు 4, జలధి, 

బయటనే. 7. ఖండితంబుగ. రి. పుంజము. 

5, మగడా 
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1. 

పది రూకలకు పాడి బ[రెనే నువు గొంటే 
సిట్టి తవుడూ దెచ్చి సిక్కంగ నేగలిపి 
తట్ట గడ్డి మేపి తవ్వపాలూ బిండీ 

ముదర గాగిన పాలు ముందుగా నీకు బోసి 

ఉదయాన పెరుగేమొ వుంచి నీ కొడ్డించి 
మొదటి నెల్లో నీకు మొలతాడు జేయిద్దు 
కొడమ నెల్లో వీకు కడవ నెయి జూపిద్దు! 11ఏరు॥ 

మిట్టమీనీ సేను మ్మిరుమీసీ సేను 

మరి సెట్టూ సేను మన పాలు వత్తేను 
ఒక్క. సాల్దున్నించి మొక్క_జొన్నే యించి 

నక్కలకు బెదరేసి నాపెగ్గె! గెలిపిద్దు 
ఒక్క. కాకీనై నా వాలకుండా జేద్దూ! 1ఏరు॥ 

ఏరు పడకాముందు ఏకట్ట మెరుగనూ 

కూరాకు లేదాయె కూడెట్టు తిందునే 

పెల్లామా ఏమి దాత్తివి సెప్పవే, 

28. ఏవూరేబామూ! ఎమే నీపేరు 

(పాడినవారు 3 జూపల్లి పొ క్రైయ్య) 

ఏ వూరే బామా యేమే నీపేరూ 

సీ వూరి పేరేమో నిలిసి మాట్టాడు 

ఆ(....సిన కంచెర్లరా! 

పెద కంచెర్లరా* 

సినకంచెర్తరా 

పెద కంచెర్లరా 

సిన కంచెర్లరా! పెదకంచెర్లరా 

నడమ- నరసరావు'పేటరా మాది 1ఏ వూరే॥ 

' 

ఆల (జ్ఞ ది, పెళ్ళామా. తి. ఒంగోలు జీల్హాలోని [గామం. 4. ఒంగోలు 

జిల్లాలోని (గామం, 
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&ఓ(....పొదిలి పదకమురా 

పొందైన దర్శిరా 

పొదిలి పదకమురా 

పొందైన దర్శిరా 

పొదిలి పదకమురా పొందైన దర్శిరా 

ఆలమోరద్దంకి సీమరా మాది! ॥ఏ వూరే! 

ఏ వూరే బామా యేమే నీపేరూ 

సీ వూరు పేరేమో నిలిసి మాట్టాడూ 

ఆ(....ఏ వూరు వె తేమీ 

ఏ పల్లె వై లేమి 
ఏ వూరు వై తేమి 

ఏ పల్లె వైతేమి 

ఏ వూరు వైళేమి ఏ పల్లె వైతేమి 

మావోరు యింబేనే మాటొచ్చుపోరా! ॥వీవూరే॥ 

ఓ(....అదుగో సింతల సెరువు 

ఆంచునా పెద్దరము 
అదుగో సింతల సెరువు! ' 

అంచునా పెద్దర ము 

ఆదుగో సింతల సెరువు అంచునా పెద్దరము 

పేరైన పెదపురము పేటరా మాది '  ౫1ఏవూరే! 

ఏవూరే బామా యేమే నీ పేరూ 

నీ వూరి పేరేమో నిలిసి మాట్టాడు 

29. ఓం నమశ్శివాయో 

(పాడినవారు ; జూపల్లి పొక్టైయ్య) 

ఓం నమళ్శివాయా ఆరువతృరములు 

_ తొట్టికార ంబమే వుయ్యాలో 

1. ఒంగోలు జిల్దాలోని (గామం, 



కోలాటం పాటలు లీల] 

రచ్చకుడు సిన్మయుడు తొట్టిలోపల 

తాను వూగుతావున్నాడే వుయ్యాలో 

పంబ్బాది కీసుట్టు పర బెమ్మమే పట్టు 
పంచ బూతములైదు వుయ్యాలో 

ఆతట్టు (తట్టు యెలితట్టు లోతట్టు 

వూగుతా వున్నాడే వుయ్యాలో 

మన్ను నీరును అగ్గి వాయువుతొ నాలుగు 

ప్రైలుగ గావించె వుయ్యాలో 

సూడంగ సూడంగ సూపులోనే రూప 

సిన్మయుడు తానాయె వుయ్యాలో 

ఎరుపు నలుపూ తెలుపు పసిడివన్నె లపట్టు 

పరుపు గాయించెనే వుయ్యాలో 

అశ్వాస ఉశ్వాసములు రెండు 

తొట్టిగాయించిరే వుయ్యాలో 

నులక యిర వయ్యయిదు సారలాతొట్టిని 

మనుసుతో నల్లిరే వుయ్యాలో 

అశ్యాస ఉఊశ్యాసములు తాళ్ళుగాయించి 

తొట్టి నిలదీసిరే వుయ్యాలో 

పంచ కన్నెలుగూడి పంచయెదము జదివి 
తొట్టి బట్టూపిరే వుయ్యాలో 

ఆతట్టు యీతట్టు యెలితట్టు లోతట్టు 

తన మనుసులో వూగికే వుయ్యాలో 

80. ఓ దారతాంబ 

(పాడినవారు * చౌల నరసింవాదాసు ) 

ఓ బారతాంబా వరశు.లిచ్చి రచ్చింపవమ్మా 

వరములిచ్చి రచి ఎంపు- నిరాతామూ నీదాసూలాము 
జ 
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మరిమరీ నిన్నే వేడదమమ్మ 

ఆమ్మ తల్లీవే నీవే దికూ్క్కూూమాకు 

దండాము నీకు- యెల్ల యిగ్న ములు బాపుమాకు 

అంబ సల్లాగా [బోవుమమ్మా 
సరగూనా యేడీతీమీ 

పిల్లలాయెమి యెరుగా మమ్మా 

ఆంబక మలా-=సంబావ యిజ్జలరాని 

గందాసవేని అమరావందిత మంజులవాని 

అంబ నిముసాము యెడబాయకమాపె 
నెనరూ సందింపనేలా-నమోనమో యని పిలుతుమమ్మా 

అంబావాసి కెక్కిన తల్లివి నీవే 

వనురుగా! యేంక'టేశుని కోడలు నీవే 

అంబరా బాసురముగ సరీవేళ 

దాసునీ కమల హృదయ-వాసి కెక్కిన తల్లివి నీవే, 

81. వోలలాడిరి సకులు 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2. మందపాటి రాములు 

కి. చెప్పాల చెన్నయ్య 4. బొమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు 5. మక్కెన 
బంగారయ్య.) 

వోలలాడిరి సకులు2 వోలలాడిరి 

చెలులు వోలలాడిరీ 

కోలలాడిరీ కిష్నని కేశి గూడిరీలలనాి 

మల్టెబంతులా-సక ని సరుల దొంతులాే 

ఒనరగ, 2, సఖులు. 

 ఆపిపాటలా రంగా=ఆటపాటలా = 

సక్కని తేట మాటలా 

సాటిమేటులా మనమిజేసువారలా లలన (అ. చ.,మం రా.,చె.చె.,బొ* “వెం.). 

మల్రైబంతులా రంగా మల్లెబంతులా 

శరన సిల్ణగంతులా (పాఠాం., బొ,వెం ): 



కోలాటం పొటలు 

ఎన్నోయింతలూ-మనమి జేసువారలా లలనా! 

వారి జాచ్చులా-వయ్యారి కిష్నులా 

తార నీడలా మ మి2-జేసువారలా లలనా 

ఆవల యీవల కొండ-నగరాన గోలుకొండ 

సన్నజాజుల దండ-శీరాముల మెడనిండ లలనా 

హదాబాదు దాటీ-సికిం్యదాబాదు సూజీ3 

కోలాలాకు మేటి-కోటయ్య పంతులు* సూటి లలనా 

తకిట జనతరీ-కిటతకిట కాకుందరీగ్ 

తిపరీక రీగపా-గ పామానసా లలనా! 

82. వోరి కంసా యినరా 

(పాడినవారు ఏ 1. చాల నరసింహదాను; 2. మక్కెన బంగారయ). 

వోరి కంసా యినరా మనమిని దారిగానవలెరా" 

వోరోరి కంసాయినరా దారిగానవలెరా 

నవరతనాలకు నవదాన్యాలకూ నాన్నాముగాంచితివీ 

కుటిలాత్ముడవయి కోపతాపమున కొట్టజూసితిఏీ! 
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యెన్నజింతలూ-మానవీడు గుంత లోలలన 

మనవి, 

యేరు లేదనీ రంగా యేరు లేదనీ- 

మాములు యెంక టేశుని 

'సేరరమ్మనే మనమి జేసుకొమ్మన లలన 

ముడిమాల కోటయ్య, కోలాటం జట్టునాయకుడు, 

(తీకుట జనహరేకంగా డ్రికుట జనహారే 

విపరీశ రే గాన గామ పానిసాలలన 

వోరి కంసా యినరా మనుగడ 

దారి గానవలెరో మసుగడ 

కుటిలాచ్చుడవె కోపతావమున కొట్టదూరితివిరో 

(పాఠాం , బెం వెం.) 

(ఆ చ., బొ. వెం.) 

(పాకాం., టొ. వెం.) 

(పాఠాం., దొ, వెం) 

(పాఠా, మ. బం.) 

(పాఠాం., మ,-బం.) 
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బారమనకరోరీ చెల్లెల దారిగానవలెరా! 

వోరి కంసా యినా మనమిని దారిగానవలెరా?ి 

88, కట్టమీన క త్తిమెరుపు 
(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

కట్టమీన క తిమెరుపూ వోలలనా 

సెర్టోన సేప మెరుపు 
యౌ మెరుపన్న జూసిపోరా 

మేనత్త కొడకా వోరబ్బీ బంగారిసామి! 

ఆవ్బీ బంగారిసామి లలనా 

ఆయ్యో బంగారిసామీ 

ఈ రానిపోని మాటలకు 

రాదారి సీటిరో అయ్యో బంగారిసామి! 

క్రోడ్రి పుంజులన్నీ గూడీ వోలలనా 

కోలాట మేస్తుంటే 

ఏలేశరము నక్కొచ్చి ఎక్కిరిచ్చి 

.- ఫోయెరో రబ్బీ బంగారిసామి 

మేక పోతులన్నీ గూడీ వోలలనా 
మేళాకు బోతుంటే 

తోకలేని తోడేలొచ్చి 

తొడపాశం సెనైరో రబ్బీ బంగారి సామి 

క శైంట బొయ్యెదానా వోలలనా 

కడుపేమొ లావున ఎదీ 

ఈ 0 కం. 

పాపమనకరోరీ నీ సెల్లెల బాద పెట్టితివిరో (పాఠాం,, మ బం) 

దేవకీ దేవుల కొడుకుల నందర ఆతము జేసితివిరో (అ. చ, మ బం) 

రహదారి. 

ఏలేశఇరము నాగార్జునకొండకు మూడు = నాల్లు కిలో మీటర్ల దూరంలో 

ఉంది. ఈ |గామం చుట్టు ఆడవులు ఉన్నాయి, 
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సీ క శ్ళేమి కళ్ళోగాని 

క డ్రుపులొక్కు పిల్లరో రబ్బీ బంగారిసొమి. 

ఏ4. కలువరాయ' 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు, ' 2. మందపాటి రాములు, 

8, చెప్పాల చెన్నయ్య, 4. బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్లు, ర్. మక్కెన 

బంగారయ్య, 6. కొండంవెంకటనరృయ్య - 

కలువరాయ వుదయ వెన్నెల!- 

ఆయి జాలరా నేతాళ జాలరా? 

కలువరాయడా మాశెర్త 

శెన్న కేశవా మోహనక్ి 

నీలమేగ శారీరా 

నందనందనా యేశోదనందనా . 

నిన్నుజూడ నేనొక 
నిమిస మోర్తునా మోహన: ॥కలువ॥ 

హృదయ వెన్నెల 

2. చలువరాయ వదయ వెన్నెల 

ఆయిజాలరా నేతాలజాలరా (పాఠాం, బొ. వెం.) 

త (1) చలువరాయా కారిజ్ఞాల 

శెన్న కేశవా మోహన (పాఠాం,; మం. రా.) 

11) చలువరాయడా జాజుల 

శెన్న కేశవా మోహన (పాఠా,, కొ, వెం.) 

111) చెలువరాయడా జాజుల 

శిన్న కేశవా మోహన (పాఠాం., చె, చె.) 
iv) చెలువరాయ కొజ్జూల 

శెన్న కేశవా మోహన (పాఠాం; బొ, వెం.) 
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సందమామ కంటె సక్కని 

సిన్నదాన్నిరా సాక్కాని దాన్నిరా 

సరసి జాచ్చనిన్ను జూడ! 
మనసు గల్లెరా మోహన? ॥కలువ॥ 

. నీరకాయ దోవతిగట్టి 

నిలువలేనురా నిల్వంగ లేనురా 

నీడజూడ నాకు నిలువు 

టద్దమంపరా మోహన [1॥కలువ॥ 

అత్తమామ గల్రదాన్ని 

అదియుగాకనో వేరొకటి గాకనో 

క త్తి పదునుయంటి మొగుని 
గల్పదాన్నిరా మోహన) 

డ్రి 

1. నీలమేఘ 

2. 1) సరసిజాచ్చ సిన్నికిష్నా 

మమ్ముటోవరా కిష్నా (పాఠాం. . చె, చె, .) 

ii) సరసిజాచ్చ సిన్నికిష్నా 

కరున బోవరామోహన (పాఠాం,, కొ, వెం,) 

మొగుడు వూరిలో లేకజూసి 

మాటలాడరా సరసు మాటలాడరా (అ.చ.,మ.బం. ) 

మొగుడు వూర లేని మంచి 

సమయమందునో వో సమయమందునూ 

(ఆ.చ, -1- పాఠాం.,కొ.వెం.) 

ఆగుడు సేయక ఆకులొక గ్రాలు 

నాకు జంపరా మోహన (అ.చ.,మ.బం.) 

ఆటలాడరా నాతో 

బాసలాడరా మోహన (ఆ.చ,  పాఠాం, కొ. వెం.) 
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కలువరాయ వుదయ వెన్నెల 

ఆయిజాలరా నే తాళజాలరా 

కలువ రాయడా మాశెళ్డ 

చెన్న కేశవా మోహన! 

లిక్. కిట్న మ్మా గోపాల . 

891 

(పాడినవారు వ "జూపల్లి పొష్టెయ్య) 

కిట్నిమ్మా గోపాల బాలాకిట్న మ్మా 

ఆ(....నందాకుమార రారా 

నవనీత శోరరార 

కుందనంపు బాసి వొందుల 

కుచ్చూల నీకేయిద్దూ 

పప్పుటంగనా చిత్తులు 

కుప్పెనా మెడనా యెత్తు 

కిట్నమ్మా గోపాల బాలా కిట్నమ్మా. 

1. _ బారతీయుల (పేమపాలవి 

బావమేమిరా నీ జీియమేమిరా 

ఇంతగా యినకొండ యళ్ళ్శిన 

దూరరాగవా మోహన 

తుమ్మపూడి దాసయ్య 

దాసవర్లుకే వాడు దాసవర్హుడే 

నిన్గుమెన నిలయ సజ్జన 

సీరజాచ్చుడే మోహన 

తుమ్మపూడి దాసయ్య 

దాసబుద్దుడే వాడు దాసణుద్దుడే - 

సిం3౩మన నిలయ నజన 
జ జె 

(అ.చ,,బొ,వెం) 

వీర జాచ్చుడే వాడు నీరజాచ్చుడే (అ.చ, + పాఠాం,,మ ఐం.) 
ళ్ 

ద 
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“దగ దగ లాడూనే 

పల్నా టిసీమలో కోలాటెం 

తిర. కిమ్నో కరునలోల 

(పాడినవారు! చౌలనరసింహదాసు ) 

కిష్నా కరునలోల 

గోవర్గన గిరిదర గోపాలా 

గోవర్టనగిరిదర గోపాలా 

నందకుమార నవతీతళోరా 

నారాయణ నిన్నే నమ్మితిరా ॥కిపర్నా!! 

ఆపద్భాందవ ఆనంద నాచ్చక 

ఆదరించరా మా పాండురంగా 

పచ్చివాయనా పాండవపచ్చ 

మమ్మాదరించవా మాపాలిదేవ 

కిష్నా కరునలోల 

గోవర్షన గిరిదర గోపాలా 

గొవర్రనగిరిదర గోపాలా 

87. కూసోని సెరిగె సేడె కురుల-పె 

" (పాడినవారు: 1. తౌలనరసింహదాసు 2, చెప్పాల చెన్నయ్య) 

కూసోని సెరిగే 

చ్చేడై కురుల'పె 

జామ కురుల పై 

తుమ్మెద లాడేనే దరనిలో 

అంసా నడకలు 

నడిసే బామకు 
_ అందెలు గదులూనే బామా 

కాలందెలు 'గదులూనే 

సెమటకు దాని పె 

సెదిరిన గందం 

దగ దగ లాడూనే బామా 

॥1కూ సోని॥॥ 

॥1కూ సోని 
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పీ సేతి రోకలి 

వీలంపు రోకలి 

నిగనిగ లాడూనే బామా 

నిగ నిగ లాడూనే 

కుందన దంచగ 

కుదు రల్లాడగ 

గుబ గుబ! లాడూనే బామా 

గుబ గుబ లాడూనే 

899 

॥కూసోని॥॥ 

1కూసోని॥ 

88. కోలు కోలన్నకోలు కోలోనాసామి 
పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2. చెప్పాల చెన్నయ్య 

ల. నెమలి రామలింగారెడ్డి 4. మక్కెన బంగారయ్య. 

కోలు కోలన్నకోలు కోలో నాసామి 

కొమ్మ లిద్దరు మంచి జోడూ 
ఆరాజు నన్నూ బిల్వడమ్మా నాసామీ 

రాజ గోపాలు డే కొమ్మా? 

ఇంతలింతల సీర గట్టి నాసామి 

ఈ త పేళ్ళా రయిక దొడిగి 

సోజ్జమైనా జొన్న సేతో నాసామి 

దోస కాయకు మోసపోతీ 

కరమంచి కరబాయి నీకో నాసామి 

కడవ నిండా బౌయ్య బోతే 

॥కోలు॥ 

ఘుమ ఘుమ. 

మాశెర్ల శీవ సను? గడమ్మా 

యూ పొద్దు మాపాలి గలిగుండు కొమ్మా 

కామంచే కడబాయి నీళ్ళో నాసామి 

కడవనిండా ముంచుకోని 

కానొచ్చ కడబాయి సీకొ నాసామి 

కడవ నిండా ముంచుకోని 

(పాఠా., నె. రా.) 

(పొఠళాం,; నె,రా,) 

yp ౮ 0౮ ల el 
లలో 
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వార జాతల కడవ నిండే వాసామి. 

వోలలాడీ ఫోవె బాలా! 

శేట కొమ్మున సేరెడొడ్డూ నాసామి 

“సీమ కూరా గొయ్య టోతే 

సేమకూరా సెదులు బపై నాసామి 

వాడిమీనా టైమలు దప్పే2 - 

కట్టమీనా కలియ సెట్టో నాసామి 

కొటటోతే కేలుగుసే 
ట్ లు 

మంతరించే గను లుంటే నాసామి 

మళ్లే పూలా పానుపేద్దూ 

పలా టిసీ మలో కోలాటం 

కోలు! 

॥కోలు॥ 

కోలు! 

జోడు సేతులు కడవ మీనా నాసామి 

వాలు గన్నులు వానిమీద 

బాయిలున్నది బలుసుకూరా. నాసామి 

నేల బారిన నట్రికూరా 

వాలు గొమ్మల సింత సిగురో నాసామి 

వండి పెడితే వొలుపుతీరు 

గజ్జెల గల కోడి పుంనో నాసామి 

దిబ్బ లెక్కీ కూత గూసే 

కాకిరాలా కన్నె పెట్టా నాసామి 

కోత కొక్క గుడ్డు పెకి 

గజ్జెల్ల గల కోడి పుంజో నాసామి 

దిబ్బ లెక. కూత గూసే 

అందు కూరీ కన్నె పెట్టా నాసామి 

కూత కొక్కా గుడ్డు సె 

సిలక ముక్కూ జీడి రెయికా నాసామి 
ఎలక కొరికిన దేమిసేద్దూ 

జాల బోసే జంగముంటే నాసామి 

జాము కొక్కా పాను పేషూ 

మంతరించే నాదుడుంచే నాసామి 

మల్లిపూలా పానుపేదూ 

(పాఠాం.,చె.చె.,నె.రా.) 
శ 

/ఆ.చ.,నె రా.) 

(అచ ,మ.బం.) 

(ఆ.చ.,.పాఠాం. చె. చె గె 

(అ.చ..చె.చె.) 

(సాఠాం.,చె.చె ) 



కోలాటం పాటలు $01 

కోసింది కొయకూర మట్టానాసామి 

కొయ్యందె శెంచాలి మొక్కా 
వాసిగల్లా మొగుడివయితే నాసామి 

వచ్చి వొకరోజుండరాదా! 

1. కట్టమీనా కలియ సెట్టో నాసామి 

కాతకే యిర్హూగు తుండే 

నడమ బొయ్యే నల్ల పడుసో నాసామి 

నిదర కే బొవు సొక్కుతుంది (ప్తాఠాం,,నెంరా.) 

ఆరుగుమీనా ఆరిటి పండో నాసామి 

ఆడగబోతే బోవు సిగ్గూ 

పండుమీనా (బెమవుంటే నాసామి 

పందెమేసి గెలవరాదా (ఆ.చ,;మ.బం,,చెంచె.) 

సక్కని సరిబండమీనా నాసామి 

సెప్పరానీ దుక్క- మొచ్చె (ఆంచ.,నె,రా.) 

సెప్పరానీ దుక్క_ మొచ్చే (ఆ.చ.,నె.రా.) 

ఏపురేగీ పూతబూసే 
పూతదిన్నా బూత పెయ్యా నాసామి 

కోడెలేకా గొడ్డు హవోయా (అ.చ,,నె,రా.) 

కోనలమ్మా సీర గట్టి నాసా సామి 

కూలికోతకు నేనుబోతే 

కూలిమీనా దుమ్ముబాడే నాసామి 

రెడ్డిమీనా మరులు బుస (అఆ.చ,మ,బం,) 

PK-26 
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కోలు కోలన్న కోలు కోలో నాసామి 

కొమ్మలిద్దరు మంచిజోడూ 

ఆరాజు నన్నూ బిల్వడమ్మా నాసామి 

రాజగోపాలుడే కొమ్మా 

పలా ఇటిసీమలో కోలాటం 

_ 

మాయదారీ బండమీనా- నాసామి 

మందు నూరి మాంవకొడుకా 

మందులేలా మాకులేలా నాసామి 

మతిలోవృంచే సాలుపోరా 

సాపజుట్టను యీరిగాడూ దానివొద్ద 

సంది నడపను గురివిగాడు 

రెంటినడమా నారిగాడూ దానివద్ద 

(ప్రేమతో వునా డే జానా 

కరసమోరీ- కందిసేలో నాసామి 

కన్నెబూనిన బె త్తకిందా 

కందిరీగలు పాడుగానూ నాసామి 

కళ్ళు దెరవ నివ్యవాయె 

కాలె కాలె బండమీనా నాసొమి 

పండమంటడే ముండకొడుకూ 

కందిరీగావంటి నడుమూ నాసామి 

కందిపోయే యేమిసేతు 

కొండమీనా దాసి యిల్లూ నాసామి 

. కొలిమి తిత్తులు దాని సళ్ళూ 
ఉండవచ్చును దానికొరకూ నాసామి 

సెయ్యవచ్చును జల్మకయిదు 

గుంటిమీనా గుడ్డికొంగా నాసామి 

సీరులేకా నిక్కిసచ్చే 

కెనె రోలా కన్నె పడుసో నాసామి 

మనుము లేకా మరనమాయే 
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39. కోలుకోలన్నకోలు కోలేనాసామి 
(పాడినవారు : జూపల్లి హొళ్టుయ్య) 

కోలు కోలన్న లుకో కోలే నాసామి 

కొమ్మలిద్దరు మంచి జోడే 

రాజునన్నా 1 బిల్వడమ్మా 

మరిళాన2 రాజగోపాలుడే కోమ్మా 

ఓ .... యేటివొడ్డున యెపె పె సెట్టూ నాసామి 

ఏపూరేగి పూత బూసే 

పూతదిన్నా బోతుపెయ్యాి నాసామి 

కోడెలేకొ గొడ్డుబోయా . ॥కోలు॥ 

ఊరియెనకా వుడత జచ్చే నాసామి 

ఉంచుకున్న లంజె జచ్చె 

దానికొక్కా తమ్ముడుంటే నాసామి 

సూడజబోయూీ వాడు జచ్చె కోలు! 

రాజనము* నే దంచటోతే నాసామి. 
శందనము సెయి జారిపోయె 

గొప్ప రాజుల శం|దుడమ్మా నాసామి . 

(పేమగల్లా దేముడమ్మా ॥కోలు॥ 

40. కోలూకోలన కోలూక్ ల 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య) 

కోలూ కోలన కోలూ కోలే....కోలూ 

కోలూ కోలనా కోలూ కోలే.... 

1. రాజునన్ను, 

_-2.... మరిచాన...(ష చాలా), 
శ్రి. పెరిగి పెద్దది ఈడుకు వచ్చిన ఆవుదూడ, 

అవావాశి 

4. రాజనం, సస్యవిశేషం. 
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కోలూ కోలనా కోలూ కోలే ఏకాబలమూ 

కొమ్మా లిద్దారూ మంచీ జోకే 

వానేడ గురిసెరా జానా మటము 

యెంకటగిరి సషకె!లోనా 

మల్లీ గురిసేరా జానా వానా గురిజాలా 

వరదా రాజులా పాదమాన 

సీరెల్లో సీత్తారి రాతాదాని 

పయ్యల్లో 4 బంగారు పోతా 

రొమ్మునా తుమ్మెదలమోతా మాశెర్ల్ 

తేరుమీదాదే రంగురాతా 

రొజానాీిలే దంచబోతే నాచేతి 

శందనమే సెయిజారేనమ్మా 

గొప్పారతిగల సెన్నుడమ్మా నాపాలి 
కలిగుండ దేముండోయమ్మా 

కులుకు కిన్నెర మీటుకుంటూనాసామి 

సన్నజాజులె జల్లుకుంటా 

సన్నజాజులె జల్టుకుంటా వాని కెంత 

శెన నాయని వెడుకుంటా 

కోలూ కోలన కోలూ కోలే....కోలూ 

కోలూ కోలనా కోలూ కోలే....... . 

కోలూ కోలనా కోలూకోలే ఏకాబలమూ 

కొమ్మలిద్దారూ మంచీ జోడే 

ఉ సెత్తు : అలలా నయేమే 

కోలన్నా చెలి 

ఆలలానయేమె 

కోలన్నా చెలి 

1. రచ్చ. ల, సరజాం. లి. చిత్తరువు. క, పరద £. మాచర్ల. 

6. రా జనం, సస్యవిశేషం. 
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41. కోలూకో లే 

(పాడినవారు : కొండఠఅ వెంకట నర్సయ్య) 

కోలూకోలే ఆ(....కోలూకోలే 

ఆ( కోలూకోలే శిలియా 

మేలూ కోలన్నా సెసె 

నిన్నా నే డూ నాతొ పొందూ గూడి 

నానేరాములూ యెంచనీకురీతి గాదయ్యా 

ముద్దు రంగయ్యా మోహాన రంగయ్యా 

మంచి గజ్జలాకల కోలకుంట 

కలికి రంగయ్యా సెసె 

అందగాడా నీ విందురార 

నీ అడుగూలాకు మొక్కే_దాను 

ఆశ దీర్చారా సెసె 

ఉచసెత్తు : ఓరందగాడా నీవు యిందురారా సై సై 

ఓరందగాడా నీవు 

యిందురారా సెసె 
re ప 

42. కోలూకోలే కోలన్నా కోలే 
(పాడినవారు * జూపల్లి పొ దియ్య, చెప్పాల చెన్నయ్య) 

కోలూకోలే కోలన్నాకోలే 

యోౌ....కోలూకోలే శెలియా మేలూకోలన్నా! 1కోలూ॥ 

నిన్న న్నేడూ నాతొ పొందూజేత్తూ 

నా నేరామూలూ యెంచనీకూ రీతీగాదూ ॥కోలూ॥ 

జబామామాంచీది - బంగారు గూళ్ళదీ 

నేనేమి జేతుర తమ్ముడ = అది కానీకులమూదీ2 1కోలూ॥ 

“1. కలికిరొ యినదగవే కర్నాటీ లచ్చుమయ్యా మెలుకువాతో యేపించాడు 
కులుకుల కోలన్నా. (ఆ.చ , చెచె.) 

2, ఏమిర దానితీరు యేలెత్తూ బంగారు 

దాని సిటికెన యేలూగోరూ అద్ సేసుర పాదీ వేలూ (అ. చ. చె.చె ) 
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మందయ్యానో-వో మందయ్యానో 
సీమాటలేమో మామిడి పండూ కుందారాదానా సేసె 

మందయ్యానో -వో మందయ్యానో 

పీదులీదు తెరగాలేను మందయ్యానో సెసె ॥కోలూ॥ 

ఓ రందగాడో - నాయిందు రారో 

సీయడుగూలాకు మొక్కే_దాను అందుకోరా ॥కోలూ॥ 

4కి. గడ్డిపాట 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

గడ్డి గడ్డని మంచి దొడ్డగా పలికేవూ 

గడ్డి బేరము జెప్పు వో పిల్లా 

సీ మూట బేరము జెప్పు సోకిల్ల 
రీకో! మేలు గలిగిన మంచి 

లేత శెంగలగడ్జి 

ఏమి తెల్పుదునీకు యర గోగులగడ్డి 

లంజె సవరము జూడు కురోడా 

మంచిలావు సిప్పెరగడ్డి పిల్లోడా - క 
ఓహో! సెంగులూ యెగగట్టి 

శెంచలాకూ గోసీ 

గుడ్డ సల్లుగజేసి గునగాకు నేదెచ్చి 

సెప్పు తట్టామంచి (సేస్టమయినా గడి 
ద్ లు a 

గ్ర క! 
br 

రి ర్క ర 

చల్ కొండ పిండీగాదు 

ee గోళ్ళగొండీ గామ | 

. దండిదీ నామూట కురోడా 

నువు దైర్నముంటే! దించుపిల్లోడా, 

1. ధైర్యము 
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అయ వంటెద్దు నాగడ్డి మొయ్యాలే 

నీకు వొక్కటే రంకేమొ యెయ్యాలే 

44. గొలవారిమమ్మా 
వో 

పాడినవారు : 1. చౌలనరసింహదాసు 2. మందపాటి రాములు, 

గొల్లవారి మమ్మా మేము _- సల్ణలమ్మె వారిమమ్మా 

మేము గొల్లవారిమమ్మా య సల్రలమ్మే వారిమమ్మా 

"మేరు సయిలా మందూబసులా - మేపుతుండే వారిమమ్మా 
గగొ॥ 

పూజగొల్ల వారిమమ్మా - బుద్దులెన నేర మమ్మాకి 

ఆడగటు కటారాదూ _ ఆడయశ్వా మెక్కారాదూ గొల 
ఉట టె | ఠి 

సుక్కబొట్టు పెట్టారాదూ = సూరియునీకి మొక్కాఎరాదూ గొల్ల! 

(చౌ, దా.) 

45. గొల్ల వారి వాడలాకు 

(పాడినవారు *1. చెల నరసింహదాసు, 2. చెప్పాల చెన్నయ్య, 

8. కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

గొల్సవారివాడలాకు. కిష్న మూరితీ 

కీవృయేమి పనుల కొచ్చినావు కిష్నుమూరి రిత్రీక 

పాలుగొన వచ్చినానే గొల్లజామాీ 

1. శైల, 2. పూజ గొల్చివారిమమ్మా -బుద్దులేవోనేర మమ్మా 
. . (పాఠాం,, మం, రా.) 

త. ఎరగొల్లా వారిమమ్మా - ఎగ్గులేవో నేరమమ్మా (అ.చ,మం! ౦ ధా.) 

నీవు ఎందుకేల వ త్తివయ్య కిష్నమూరితీ (పాఠాం., చె. వె. 

ర్. ' "నే గొల్రవారి వాడలకు గొల్పబామా 

నేను పాలుగొన వచ్చినానే. గొల్బజామా (పాఠాం., బె.చె.) 
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నాకు పాలుబోసి నన్ను బంపు గొల్పబామా! 

కొత్తా కోడలునయ్య కిష్న మూరితీ 

మా అత్తగారు వొప్పరయ్య కిష్న మూరితీ2 

స్ కొతాడలువై తే గొల్లబామా 

నీకు రొక్కమిత్త పుచ్చుకోవే గొల్చ్లబామా (చౌ. దా.) 

46. గోపబాలులార 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

గోపబాలులార మనము 

గొబ్బియాట లాడుదాము 

పన గ గేం దసేనే నిన్నూ ' 

పండారినాదుని 

గొబ్బియాని పాడరమ్మ 

నిబ్బర ంపు సేడెలార 

గోపబాలులార మనము 

గొబ్బియాట లాడుదాము 

పన్నగేందసేన నిన్నూ 
పండారినాదుని ( చౌ. దా.) 

మంచి పాలుబోసి నన్నుబంపు గొల్లబామా (ఆ.చ., చె. చె.) 

మా అత్తగారి నడవగయ్య కిష్నమూరితీ (పాఠాం., చె. చె.) 

సీ రొక్కమొద్దు గిక్కమొద్దు కిష్నమూరితీ 

నా మొగుడు వింపే యెగుడుజేసు కిష్న మూరితీ 

నీ మొగుడు నిన్నూ యెరుగూదూనే గొల్పబామా 

- -మీీ యత్తకి నాకు అతుకులేవే గొల్పబామా 

-ఇన్నిమాట లేలనయ్య కిష్న మూరితీ 

మంచిపాలు బోసుకెళ్ళు కిష్న మూరితి. (అ చ..కొ. వెం.) 

శయన 
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47. గోయింద నందనందన 

(పాడినవారు : తోటి హనుమయ్య) 

గోయింద నందనందన | 

కోటిమదన సుందర 

కోటిమదన సుందరా 

ఆటకాచి తాంబరా 

గోయింద నందనందన 

కోటి మదన సుందర 

రామేేం[ద బూమిపాల 

కామితార్డనాయడా 

కామితార్దనాయికా' 

కండితారి® నాయికా ॥గోయింద॥ 

ఫీకకిలా నగరవాస 

(శ్రీకరా మహేదరా 

శ్రీకరా మహేదరా 

శేసతల్ప శ్రీదరా 1గోయింద॥ 

వాసుదాసు వరద శ్రీని 

వాసలోక పాలనా 

వాసలో కపాలనా | 

దాసలోకలాలనా ॥గోయింద॥ 

48. 3ెంచలంబగు 

(పాడినవారు * కొండం వెంకటనరృయ్య) 

శెంచలంబగు* జగతిలోపల 

శాశ్వితంబౌక టేదిరా 

కన్నుమూసీ తెరిసి నంతలో 
కలిమిలేముల మాయరా 11 

1. కామితార్గ, 2, ఖండితారి. శీ. మహీధర. 4. చంచలం. 
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(పాడినవారు 

తల్లిద రడీ ఆస్తిపాస్తులు 

_ అన్నదమ్ములు యిక్కడా 

పరమబ క్త మునీందులెల్లా 

పసందులు సేయుదురక గ్రాడౌ ! 

ఇల్లు వాకిలి అన్నదమ్ములు 

యిచ్చిపుచ్చే విక్కిడా 

యెల్లిపోయేనాడు యెవ్వరు 

యెంటరా రూ ఆక్కడ! 

బంక మట్టి యిల్లురా యిది 

అగ్గిబుగ్గపోవురా 

వీది నాదీ అనుసు నరుడా 

వాదులాడాబోకురా! 

గురువునని మెడనిండ దండలు 

గురుతులేసేవక గ్రాడ 

పరమబక్త మునీం(దులెల్ల 

పసందు సేయుదు రక్క-డా! 

పల్నా టిసీమలో కోలాటం 

1శకెంచలం॥ 

1కెంచలం॥॥ 

1కెంచలం॥॥ 

1కంచలం॥ 

49. సందమామ సందామామా 

: 1. కొండం వెంకటనర్సయ్య 2, చోల నరసింహదాసు) 

సందమామ సందమామా సందమామారాజూ 

సంది దెలికేగ్గెను లేవరే సందమామో రాజూ 
_కొాయవమాను పుట్టలోనే సందమామాపాము 

ఆయిగానూ! వెలుగూతూంది సంద మామారాజు 

తొమ్మిది వాకిళ్ళుమూసి సందమామా. పాముని . 

నెమ్మదిగా పట్టవలయు పందమామారాజు2 

1. _హాయిగాను 

2, 

Tru ఇ re అనిల ee సాల 

-ఖాకిట- వొక గాడు వ స్తడు' బోతడు సందమామారాజు 

దమ కాల. కతా అవర రా మచ నా మాం. అయాను. వరాం. ణానానాననాశిమ్యును చృకినానిలా చాన లాం! 

(ఆచచోః దా): 



కోలాటిం పాటలు 411" 

జంటనాగ సరమూలూది3 సందమామా పాముని 

మెల్లగానూ లేపావలయూ సందమామారాజు 

పామునుబసే జోగీయెవరే సందమామారాజూ 

అతనిపేరు సిద్దయ్యగురుడే సందమామారాజూ 

జంట నాగాసర మూలూది సందమామా అతడు 

ఆటలు పాటలు నేర్పీనాడే సందమామారాజు 

పట్టి బుట్టలొ యేసీనాడే సందమామారాజు (కొ. వెం) 

50. సి_తమాను సిలకలార 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2, కొండం వెంకటనర్సయ్య 

లి, చెప్పాల చెన్నయ్య 4. మందపాటి రాములు) 

సింతమాను సిలకలార గవర మేటి గేనులార 1 

సందమామ వంటిదాన్నిరా నాసామిరంగ2 

సందుగాదు ఏమి జేత్తురా 

ఎక రాని యేపెలెక్కి సిలకవాలె3 సికి నాను 

కలియపూల దట్టిగట్టరా నాసామిరంగ 

కదలకుండ నన్ను దింపరా 

నై. 

.  సింతమాను సిలకలార జవరమేటి జానలార - (పాఠాం,, చె.చే.) 

వ, సందమామవంటిదాన్ని రా! రంగ య్యబావ (పాఠాం., మం.రా.) 

లి. i) సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల వానగురిసె 

సిలక పలుకులొలుకు బకరా రంగయ్యణావ 

సిలక పలుకులొలుకు బపైరా (అ.చ., మం.రా.) 

ii) సిలకలున్న గూటిలోన వజ్జరాల వానగురిసె 

సిలకపలుకులొలుకు బస్టైరా నాసామిరంగ ei, 

ఒక్కరా తి నిదర జేయరా (అ.చ,, పాఠాం,, కొ.వెం.) 

4. సింతజూడు సిగురుజూడు సిన్నదాని పొగురుజూడు 

వత్తబోత నన్నుజూడరా నాజానకాడ 

' ఒక్కరాతిరి నిదుర జేతురా (అ చ.,చె.చె.) 
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ఉల్లీపొటూ యిల్లు గప్పి మల్లె మొగ్గ మంచమల్లి 
(ఆర) ట్ య య ౧ ఇక 

వాడుబోయె వాడబేరమూ నాసామిరంగ 

వోలలాడె బాల పాయమూర్ 

సిలకజూడు సింతజూడు సిన్నదాని వయసుజూడు 

సిగురులేని మానుబాయరా రంగయ్యబావ 

సిగురులేని మానుబాయరా (అ చ.,మం.రా.) 

ర్, i) కొ తది ముచ్చాలవొట్టు కొమలకుంట శెట్టరెయిక 

ఆప్పుజేసి యేల తెత్తివీ నాసామిరంగ 

అపటిమాట లేల బోయెరా (అ.చ,,చె.చె.) 
1) మంటిమీని సిక్కుడు తీగె ఇంటిమీని కల్లుకూనే 

కాయపిందెల కాలమాయరా ! నాసామిరంగ 

పోయమెవురి పాలు జేతురా (ఆ.చ.,చె.చె.) 

111) వత్తజోత వంగతోట రానుబోను రాగితోట 

యిద్దరి మళ్టై యిరికి తోటరా నాసామిరంగ 

_ సందుగాదు యేమి జేతురా (ఆ.చ ,చె.చె.) 
17) ఓడమీన వొయిలుకొడు యీలలేసి పిలవసాగా 

కీడబేర మాడమనెరా ! రంగయ్య బావ 

కీడబేర మాడమనెరా 

v) సిలక నిచ్చి నేనుదెస్తి సింత పేళ్ళ పర్రామంచం 

యిద్దరికి యిమ్మ జాలదూ! రంగయ్య బావ 

రొమ్ముమీద సెయ్యి చియ్యరా (అ చ.,మం,రా. ) 

౪) ఆకులొక్క లేసుకోని అద్దమడగ నేను బోతే 
వాడుజూసే సూపులాకు ఆకుళొక్క_లాడిపోయే 

వాడి బెమలు తీరిపోయెరా నాసామిరంగ 
కాకిమూర్చు సంభవించె కాపురానికి తిప్పలొచె ననే 

౪11) సుక్కబొట్టు పెట్టుకోని సున్న మడగ నేనుబోతే 

"వాడు జూసే సూపులాకు సుక్క_బొట్టు సున్న మాయె 

ఆకా నేనేమి జేత్తునే ! 

ఇంటి మొగుడు యింటవుండ గంటవాలె దీపమెలిగా 

అతా నేనేమి జేత్తునే 1సింత॥ (అ.చ.,చె.చె ) 
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ఏటివొడ్డు నేపమాను యెక్కి-సూత్తే డిల్లిబూమి 
డిల్లిబూమి తెల్చ్లజొన్న కొయ్యవచ్చి మొయ్యరాదురా 

నాసామిరంగ కొయ్యవచ్చి మొయ్యరాదురా! ॥సింత॥ (చౌ.దా.) 

ర1. సిటపట సినుకులు 

(పాడినవారు వ; చౌల నరసింహదాసు) 

సిటపట సినుకులు దుప్పటి దడిసెను 
తలుపు చీయవే బామా 

నువు, తలుపు దీయవే బామా 

అద్ద? రా|తికడ నిద్దర పోతున 

ఎవరని తీత్తును మామా 
నువు యెవరని తీత్తును మా(వా 
గోవర్టనగిరి గోవులు గాసెటి 

గోపాల కిమ్ననే బామా 

నే గోపాల కెష్నూనే 

సిటపట సినుకులు దుప్పటి దడిసెను 

తలుపు దీయవే బామా 

నువు తలుపు దీయవే బామా (చౌ, దా.) 

52. మంగళహారతి 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

శెలియా మంగాళా మనారీ 

శ్రీ శెన్న కేపని సకియా మంగాళా మనరీ 

శ్రీ వమిశ గా|తునకు _సిరవంటి 

వమిశజు పారినాకు నీల మేగాళ్ళామునకు 

గునశాలియగు వనమాలి దరునకు 

1. _ పొగడ చెక్క నెగడి. వ. _అర్ధర్యాతి. 
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అలా 

పల్నా జిసీమల్తో, కోళోళిం 

శెలియా మంగాళా మనారే 

శ్రీ శెన్న కేపని సకియా మంగాళా మనరీ 

ఆల్బా రేపల్లైలోను సెల్లాటముగా 

యెలా బాలుర తోడానూ 

యుళ్చములు రంజిల్లగా 

గొల్ప్బ బామల యిళ్ళ్శలో 

తుది కొల్పలాడె గోప బాలకు 1 శెలియా!! 

నారాత నుత ప్మాతకు 

కొప్పునూరిపురి జానా వాసుకు 

దరని యే కవి నార్యుని 

స్తిర వంటి వమిశజు పారునకు 
దర సీతారామా యా కుని 

దియ్యముగ రచ్చించు కేశ వుకు > లియా! 

వలి, 'సెల్పివి నీవే 

(పాడినవారు ; కొండం వెంకటనరృయ్య) 

సెల్టివి నీవే సెల్లెలు నీవే 
పరువుగ బరికేటి మాలచ్చువమ్మా 
మాలచ్చువమ్మా గాలము మాలచ్చువమ్మా 1 సుభ్రివి॥। 

నిన్నుజూడ నీ తల్టి వచ్చేనమ్మా 
నిన్నుజూడ మీ తండి వచ్చేనమ్మా 

కొండలెన్నో దాటైనా వచ్చేనమ్మా 

వారిజూడ సికైనా కనులేవమ్మా 

నిన్ను జూడ మీ వదినలు వచ్చేర మ్మా 

ప్ బిర శెందయ్య యడేేనమూ, 
చీ [oa wr 

నీ కూరురు అమ్మా యని పిలినేనట్యూ 

వారిజూగి నకనా కనుల వమ్మా 1] నలిపి! 
మలాలా లా 
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శె|త వద్ద నమీరోజు సెర్లెలా . 
శ్రీరాముల కళ్యాణము సూడబోతివా సెల్లెలా 

ఆకులు కోకలు ఆందబోయితివా 

కొండెమువారి ఆడబిడ్డ వై 

గాలమువారి కోడలువై పోతివా 

పోయితివా వొరిగిపోతివా సెల్లెలా 
నీమీద [ బెమసేత 

కొండ మెంకటనర్సయ్య 

కయి రాసైెను 'సెల్రైలా 

54. సేడెలారా 

(పాడినవారు : !. చౌల నరసింహదాసు, ౨. మక్కెన బంగారయ్య) 

సేడెలారా మీరు కూడిరారే 

వారిజాడ లున్నాయిచ్చోటనూ 

మదముతో కిష్నుని యెత్తుకుపోయిన 
జాడజాడలున్నాయిచ్చోటనూ] 

సుట్టు దంపాతూలు 

సోజ్జము కావాలి 

పట్టి కొవలియుండె 

బ[దముగా 

యెదవుల పె జామ 

యెమి శ్రీరామ 

మదన జానికులుండె 

డ్ ముద మొప్పగ 

సేడెలారా మీరు కూడిరారే 

వారి జాడలున్నా యిచోటనూ న (చౌ. దా.) 

1. -అతికోపమున కముసుడు ముత్తుకుపోయిన భాశలున్నాయిచ్చోటనూ 
ఇ గా అనా సానా 4 
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రక. జడనీకు యెవరేశారే 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

జడనీకూ యెవురేకారే 

ఓ సినదానా జడనీకు యెవురల్హారె 

జడన జాజికాయ మెడన పూలదండ 

జడనీకు యెవృరేళారే 

ఒక దళం దళం పయినా 

బంగరు మేడమకట వోరణమేగంబీ 

ఒక లంకా కోళిలో సకలామూ గనుకోని 

సన్నిదానము గంటినే 

జడనీకు యెవృరేశారే 

ఓ సినదాన జడనీకు యెవురల్లారే. 

56. తందానా తందాన. 

(పాడినవారు ; చౌల నరసింహదాసు) 

తందానా తందాన తంచాన తందనానా 

శాంతమూర్తి మన కరునామయుడు కరంచంద్ గాంధి 

పందొమ్మిదొందల నలజయి యెనిమిది 

జనవరి ముప్పయి సాయంకాలం 

బిర్లా బవనం నుంచి _పేర్ణనకు! బయిలు దేరినాడూ ॥తందాన॥ 

మిలమిలలాడే ముద్దు మోముతో ; 

కలకలలాడే కళ్ళ కాంతితో 

తడబడి యడుగులు వేయుసుగాంది 

నడిసి వచ్చుతుండే-బాపూనడిసి వచ్చుతుండే ॥తందాన॥ 

సూతువు దగ్గర దుస్టుడొక ,డూ 

' పిస్తోల్ చేత బట్టి పొంచెరా 

వచ్చే బాపుకు వందనమిచ్చి 

పిసోలె త్తి కాల్చి యెసినాడూ 

1. వారన, 
నో 
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కాల్చిన యెంటనే పిసోలు గుళ్ళు పొట్టలో జీకోయా ॥తేందాన॥ 

గుళ్లు దూరిన యెంటనే రకతము 

నెత్తురు ఏరు కారసాగరా 
కరునామయుడగు మాత్మగాంధి! 

బవుతిక దేయము* కూలిపోయెనండీ 

బాపూ కూలిపోయెనండీ 

57. తందానా అయ్యొ తందానా 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

తందానా అయ్యొ తందానా వోదేవ తందనానా 

అయ్యా ఆతుకూరిలోకి ఆకులున్నాయి 

పోలెపెల్లిలో*్ పోకలున్నాయి 

రొయారం5లో రాతలున్నాయి 

అయ్య సన్నెగళ్ళలో చన్నాయిక మాట్టాడి 

మేళ్ళొగులో? మేళాలు మాట్టాడి 

పల్లె! లోపల పప్పన్నమూ తిని 
తాళ్ళపల్రిలొ తలం[బాలు బోసిరి 
అయ్యొ అన్నే యప్పురమందు అయిపోయి పెళ్ళి 

సట్టు మిట్టలలో సమ ర్తలాయ 

అయ్యొ యిరికెపెల్లిలో యిద్దర్ని గలిపిరి 

కొంచరగుంటలో కడుపే ఆయెను 

సింత పెల్లికాడ సిన్నోడు బుస 

సన్నెగళ్లకాడ సందే దగిలె 

జల్మనీ® లోపల సేయి జూసిరి 

మంగలగిరిలో మందులు వోసిరి 

గుంటూరిలో గుంటలో బెట్టిరి 

కంబంపాటిలో'0 కాకులా శేసిరి 

అయ్యొ శెందవంకలో'! సేతులు గడిగిరి తందానా! (బె.బె, ) 

1. మవాత్మగాంధి. 2. దేహము. లి. ఆత్మకూరు 4, పోలేపల్లి 
ర. రాయవరం 6 సన్నాయి 7. మేళ్ళవాగు .. 8. ఓబుశేవనిపల్లె 
9. జర్మనీ 10. కంభంపాడు 11, చంద్రవంక . 

PK-27 
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58. తండానో అయ్యో తందానా 

(పాడినవారు * కొండం వెంకటనరయ్య ) 

తందానో అయ్యో తందానా ఓదేవ నందనానా 

అయ పర మటి దిక్కున 

సేత నగరమని ప పట్నమొకటి గలదో 1 తందానో ॥ 
అయ్యో స్తుక్కలు సూసే గుడి గోపు రములు 

సక్కని బవనములు! 

అయ్యో కరునాక రుడగు 

దుజ్జను డొక ్ క_డు కలణా పట్నాన! ॥ తందానో ॥ 

అయ్య కరునా రసయీను డతి 

దూర్తుడు గాతకుడతడండి! ॥ తందానో ॥ 

అయ్యో వీకియేమిటో యెరుగరు 
కడు గంనీరులు సాయసులు 

అయ్యో పొడు జల్మ గోపాలము యెందుకు 

'పెతివాడు మనపై బడువాడు! | తందానో ॥ 

అయ్యో మెదిలితిమంచే గదిమి తన్నెదరు 

కదిలిమంటే కాల్చియెసెదరు 
అయ్యో మద్దినాల మా మంద పెన బడి 

అయిదు మేకలు ఆన్నేయముగ 

పట్టుకొంది సిన బసవయ్య జూసి 

కూడదు కూడదు యీపని అందే 

కుమల పెచిసినారూ ॥ తందానో ॥ 

తో 

5$. తుమ్మలకుంట 

(పాగినవారు : జూపల్లి పొష్టియ్య) 

తుమ్మాలకుంట తిరనాల 

చుముా లేసిందిర బావు 
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ఏహ్ తుమ్మల కుంట తిరనాల "' 

దుమ్మూ లేసిందర బాపు 

జాతీ దొరలా బండీ 

మల్టొచ్చే మారుబండి 
జాతీ దొరలా బండి 

మల్లొచ్చే మారుబండి, 
ళా 

60. తూరుపు నా మబ్బు పాకు... 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య) 

తూర్పుపునా మబ్బుపచైే నా సామి 

తుమ్మలమ్మా శెరువు నిండీ. గో 

పాత శేపలు బయటపాడే నా సామి 

పాత మనుసులు మోజుతీరె 

కట్టమీనా పాంపిట్టానా సామి 

కొటవోతే తేలుగు టే 
రు అ 

మంతరించే గ్లేనులుంటే నా సామి 
మల్లెపూలా పానుపేదు 

దిద్దెశ రజకోడి పుంకో నాసామి 

దిబ్బలెక్కీ కూతగూసే 

కాళ్ళ గలిగిన కన్ని పెట్టా నా సామి 

కూత కొక్కా గుడు పటే 
యే రు 

కట కొమ్మున దాని యిల్లూ నా సామి 
యట ధా 

ఎర బుగ్గల మీద మనుసూ 

సకోనము నేను బోతే నా సామి 

వో తీ వో 

ఆరు నెల్లు జల్మకయిడు! 
4 

1. జన్మఖ దు. 
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61. దిగు దిగు దిగు నాగా 

(పాడినవారు :l చెప్పాల చెన్నయ్య. వి, శొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్లు) 

చిగు దిగు దిగు నాగా 

వోదియ్యా సుందరినాగా 

నీ ముదముతొ రేపల్లె 

ముద్దూలనాగా నాగా దిగునాగా! 

అచ్చవమావులపాలు వోనాగా 

అరిటి దోనెలబిండి 

నీలుకలవకుండా నీకోమనిడుతూ 

నాగా వోనాగా దిగునాగా! 

ఎ్మరంగా పొద్దుపొడిసే వోనాగా 

యేడూ గడియలాయె 

బాలుడికి యిసమెక్కె 

బెవు బారమాయె నాగా దిగునాగా! 

యూపునా యిరవాయి వోనాగా 

తోకనా తొంబాయి 

పక్కొన పదేల మచ్చలానాగా 

వోనాగా చిగునాగా! 

ఆవతాలివతల యూతవనము వోనాగా 

నట్టనడమ నాపశేను 

నాపశీను వూపులాకు నాగుమయ్యా తల్పడిలైే 

తందన్న తానోయి తందనానా 

తానందన్న తానోయి తందనానా! 

ఉప్పు పిచ ఎన్నగూడి 

వపాయం సేత్తుంచే 

నక్కా నాగన్న వచ్చి 

నాదీ బాగమే ॥1తందన్న ॥ 
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ఆమ్మాలక్క_లు గూడి 

ఆలోచన జేత్తుంటే 

నాబాబు2 మంగమ్మా వచ్చి 

నాదీ బాగమనే ॥తందన్న॥ 

కాలవలారా గెనమెలారా 

మడికిబారే సీల్లారా 

నిళ్ళుగ పై సిన్న వాని 

రేపే పయానమూ ॥తందన్న॥ 

కొత్త నీళ్ళువచ్చే నాని 

యెక్కే కొండశేప 

నిండే తురకప్ప శెరువు 

తూరుపలుగు తెల్లబా రె ॥తందన్న ॥ (చె. చె.) 

62. కంచనప టి జగన్నాదం 

(పాడినవారు ; చెప్పాల చెన్నయ్య) 

(దుగ్గిగీ కాపూరస్తుడు కంచనప్టీ 
జగన్నాదం నారాయణరావు 

పొందుగను మాకెర్ల పురిలో 

పొన్న విచ్చెను* జేయించె 

ఏడుకొమ్మల పొన్న మాను 

యెదురునడిసె వుడతలేమి 

సిలకలు పావురములు యెమి 

సితారు గల్లమాను 

1. ఊరికి వుతరాన వోనాగూ 

వూడల్ల ఘ్మరికింద నాగూ 

కొమ్మసాటు నుండె నాగ న్నా 

నాగా దిగునాగు (ఆ. చ., బొ. వెం) 

ల నవాబు. తి. దుర్గి. 4. పొన్న వృక్షము, 
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వంగిసూ సె గుడ్డి కొంగలు 

వారసూపు ౨ తెల్ల కొంగలు 

అ ఇ నావ యళ 1 సుటూ గ ప్పెష్టలేమి 

నడమ నుండు కిష్టమూరితి 

కిలకిల నవ్వినట్టు వుండెనేమో 
సబవంతజూసినట్టు వుండెనేమో 

ముంగల గదిలో బంగార క్క 

ముంగల కొంగు యెగబట్టూకోని 

కళ్ళకూ కాటీక జెట్టి 

పళ్ళాకు దాసీనయేసి 

గులహాల కుంకము2 . 

కుదురై న పాపటివొట్టుయేమి 

ముక్కుపుల్లలు బెట్టుకోని 

నత్తులు యెగ్గపోటుకుంట 

జెదిజెరి సేరలుగట్టి 

ష్ జగజ్యోతి పంచేలుగట్టి 

జగజ్జ్డోతి పంచెకొంగున 

వక్కాకు సాలగటే 
క ట్ 

ఎప్పునీ మొగుణైంటాబెట్లి 
[a క్త 

ఏకుల రాటం సంకనబజెర్డి 

మాశర మదిరంగంే 
C0 (a) 

తేరు ముందల కోపుబట్టి 

యేసే కోలన్న కాళ్ళు 

సూపే శెలిక త్తెలంతా 

ఆకులొక గ్రా లేసుకుంటూ ల 

అంగ డంగడి తిరుక్కుంటూంటే 

మెడలో సొమ్ములు 

దొంగలు నూరికి 

1. గోపికలు, లి. గులాభిరంగగల కుంకుమ. శి. తలలో పెట్టుకొను 
నగలు, 6, మద్దిలింగం. 
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యొందూ కొ స్రీనమ్మ = తిరనాల 

నేను యేలా వ స్తీనమ్మ = తిరనాల 

ఈ పిలవాడు సెయ?బటి - తిరనాల 
(ఉత) అ ౬ 

మా కమతగాడు సెయ్యబట్టి = తిరనాల 

మా ఆతా వద్దనం గొత్తి _ తిరనాల 

మామామా శెప్పంగవ త్తి = తిరనాల 

నా మొగుడూ బూమిలో లేనోడు = అమ్మయో్యో 

నాలూ బజారు జూసి 
౧ య 

నాజూగ పటుకోని 
ణి 6కు 

పట్టుకున్న దొంగను 

నట్ట నడిమికి తీసకొచ్చి 

వార బ్మదుడి గుడిదనక 

యివ్వరంగ బట్టకొచ్చి 

చప్కు. చచ్చప్కు తోటి 

ముడు చపులు సప్పరిస్తే ' 

ఎందూ కొ తివిరా 

దొంగలమ్మి డీ కొడకా 

నువు యేలా వ క్తివిరా 

దొంగలమ్మిడీ కొడకా 

లచ్చిమి దేవి మిద్దెల దనక 

లచ్చనంగా తీస కొచ్చి 

ఫోతీసు జవాన్ల విలిసి 

ఫ్రొడ్ర పిద్దునా నిన్ను 

యొట్టివాళ్ళ బటిచ్చి 
రు (ల 

నెట్టిద్దునా నిన్ను... 

వనమున సిలకలు 

సెలరేగుండగా 

వలపు నిలపనా 

వశ మటిలలనా 

నామందయ్యానా - నాబామా 

ఇట్రయ్యకు తద్ధిమిత 
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68. దేవ దేవ మంగళం 

(పొడినవారు వ కే, బొమ్మి శెట్టి వెంక చేశ ర్లు, ౨. తోట హనుమయ్య) 

దేవ దేవ మంగళం 

దేవాదీదేవ మంగళం 

ఆంజనేయ మంగళం 

వీరా జనేయ మంగళం 

రామశెం[ద మంగళం 

౨(శ్రీరామశెంద మంగళం! 

64. దైదగటము 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

దెద గటమూ కాంతయ్య గారి కయి తమేనండీ 

వాసిగను దె దాపురము వాసుడీతడండీ 

దోసిలొగ్గువారికి నెల్ల దేశకుడవునండీ ॥దెద॥ 

ఊండీ లేనీ వానికొక్కా. ముండాగలదండీ 

ముండాకడుపున మూడులోకాల్చండీ నాయండీ ॥దైద॥ 

కర వయ్య 'క్కేయ్యార్లు నూర్లు కరుసురోజండీ 

గుర్తు తెలియలేక మీరు గుద్దుకో కండి 

తన్లో తాను తెలియలేక తన్ను కోకండి 

యిన్నాదెవరో కన్నా దెవరో అన్నా దెవరండీ 

తనలోతానే తెలియలేక తన్నుకోకండీ 

దెద గ' మూ కాంతయ్యగారి కయి తమేనండీ. 

65. నందికొండా వచ్చెనురో 
(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

నందికొండా వచ్చెనురో రన్నారై తన్నా 

నీకట్టమకా తీరుకురో రనా గ కూలన్నా 

1. సక్కుబాయి మంగళం-సౌక మేల మంగళం (అ. చ., తో, హు) 
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నాగార్జునుడికి నమస్కరించి 

మాశ ర్లయో శెన్నునిదలిసి 

కారంపుడి అంకమ్మను కొలిసి 

గుత్తికొండ బెలస్తానంలోను 

మత్తు నిద బెమ్మయ్యను!లేప! ॥నంది॥ 

ఆంద నాయకుల ఆందోలనతో 

కాంగెసు మంతుల కార్యదీచ్చతో 

గవనరు? దువ్వేటి కలముపోటుతో 

జవారులాలూ సల్లని దయతో! నంది! 

రైల్వేలు రాతాలు వెలట్టరు* 

మాటలతో యెయ్యామడ ముచ్చట! 

ఉప్పు గోంగూర ఊరతొక్కుతో 

సప్పిడి తైదల సంకటిగాదిక 

పప్పుగాక పది కూరలతోని 

సాముల బువ్వారామరాజ్జైమై! ॥నందడి॥ 

దియ్యె బవనములు యెలయగ లవురా 

హపూలతోటలే పెబలీగలనురా 

బందెడ బూములు పంటపండును! ॥నంది॥ 

నందిగొండ యినకొండ గాదురా 

నాగార్జున రుసి సాగరంబురా 

సిందులుదొక్కే కిష్నయేనిరా? 

దీనులబో సే తెలుగుత ల్రిరా! నంది॥ 

క్ (బ్రహ్మనాయుడు (పల్నాటి యుద్దంలో [(పధానప్శాత వహించినమంతి) 

2. గవర్నరు త్రీ, జవహర్లాల్ నె హూ 4. ఎల క్లి9సిటి ర్. తంతి 

6. (ప్రభల 7. కృష్ణవేణి 
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66. నమా నమో 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

నమో నమో |పియ బారతమాతా 

నమో జయ మంగళ గీతా 

అమోగ శె9తవు! పెమోద బరితవు! 

సమాన రయితవు సల్లని తల్లివి! : [1నమో॥ 

గౌతమ బుద్దుని గాంది మాత్ముసి 

రామకిష్ట ్రీ వివేకనందుని 

దయానంద యీరేశలింగని 

కనిపెంచిన మాకనికరాల తల్లి! ॥నమో॥ 

గంగా యమునా కివ్న గోదావరి 

తుంగబ్యద కావేరి పెనాకిని 

పొంగి పొరలెడు తరంగముల పె 

రంగారెడి మా బంగరు తల్లి! ॥నమో॥ 

67. నమ్మి వచ్చితినయ్య 

(పాడినవారు : బొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు) 

నమ్మి వచ్చితి నయ్య నాపాలి దయివమా 

రమ్మని పిలవరా |బెమ్మమో యీర (బెమ్మము 

ఆయ్యా కమ్మి వున్నచి అడివి దయివమో 

కరునించి కాపాడు [చెమ్మ మో యార (బెమ్మము 

పొన్న పూవులయందు వాన కురిపించితివి 

నేనెట్టు నిలుతురా |జెమ్మమో యావ (బెమ్మము 
ఆయ్యా పొద్దెక్కి మద్దేనే పొడదెండ లోపల 

1 ౪౫ “ఊరి నిండాయెరా [బెమ్మమో యీర |బెమ్మము 

1వ" అమోమ 'చరీతవు. " ౪ ప్రమోద భరితవు, 
లీ. గాంధీ మహాత్ముడు 4. మధ్యాహ్న. 
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68. నా మాట యినవమ్మ 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2. బొమ్మి శెట్టి వెంక టెశ్వర్హు 
ట ఎం 

కి. మక్కెన బంగారయ్య). 

నామాట యినవమ్మా కోయిలా 

_పేననాదుని తేవమ్మా కోయిలా లలని 

నామాట యినవమ్మా కోయిలా 

_పేననాదుని తేవమ్మా కోయిలా! 

ఎగిరేటి రెక్కలకు కోయిలా యెండి 
ఆరములూ జేయితూ కోయిలా 

నడిసేటి కాళ్ళకు కోయిలా నాలు? 

గందేలు జేయిత్తూ కోయిలా 

వలవూ నిలపొజాల కోయిలా 

దాని వలలో సిక్కీనాడే కోయిలా ॥ నామాట ॥ (చౌ.దా.) 

69. నిన్నేకోరియున్నాదీ 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్భయ్య) 

. నిన్నే కోరయన్నా ద్రీ 

ఆల్లాదీ మంసీ 3లత సెట్టూ పల్లేదో 

ఓ శెన్నారాయా నిన్నూ యేగమే తడవక 

. సేవకే రమ్మన్నదీ 

రవి 

నామాట యినవమ్మ కోయిలా . 

| పేననాదుని గనవమ్మ కోయిలా లలన . (పాఠాం., బౌ, వెం.) 

ఇం|దుని గనవమ్మ కోయిలా | 

నీకు యింద ఆరము లిత్తూ కోయిలా 

శెందుని గనవమ్మ కోయిలా నీకు 
TD ఇల నో 

5 శి 

శెదఆరములిత్తూ* కోయిలా లలన _ __(అచబౌెవెం... 
ఇం్యద్రహారము 4, చందహారము. 
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ఎ్మరాయ్యెరాని సిన్నాదీ అదీ 

యెండీసొమ్మూలు గల్లదో 

యెండీసొమ్మూలు గల్లదీ 

ఒరె బాలుడా నిన్నే మరువానన్న ది 

నల్లానల్లని సిన్నదీ ఆది 

నడుమూ పిరికెడు గల్లదో 

నడుమూ పిరికెడు గల్లదీ 

ఒరె బాలుడా నిన్నే కోరియున్నాది 

మొకమెల్ల మోటీమాలదీ అదీ 
అంసామొగ్గాల 'రెయికాదో 

ఆంసామొగ్గాల రెయికాదీ 

ఓరె బాలుడా ఆండాబాయేనన్నాదీ 

బంగారు గుండ్రాసారాము గల్హాదీ అదీ 

బాజీ బొందూలు గల్లదీ 

మదనా శాత్రమున! కదులూసు 

మదినుంచు బాలుడా రమ్మన్నదీ (కొ.వెం.) 

70. నీ నామరూపములకు 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

పీవామరూపములకు 

నిచ్చజయా మంగళం 

- - చవమానా సుతుడుపట్టూ 

పాదార విందములకూ 

సీ సామారూపములకు 
నిచ్చజయా మంగళం 

[పెహలాదాకి నారదాది 

మునిబక్తులు పొగుడుసుండు 1నీనామా॥ 

ల. 

ము, 2 (పహ్హాద ॥ 
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నెలవొంక అకలంక 

అకలంకయుర మునకు ॥నీనామా॥ 

పీలినారి ఏరుతీరు 

నప్వూగల మోమునాకు ॥వినామా॥ 

సాకేత పురనివాస 

సామి శ్రీరామచం[ద ॥నీనామా॥ 

71. పగడసొల లాడుదాము 

(పాడినవారు * 1. తోట హనుమయ్య, ఐఏ, చౌల నరసింహదాసు, 

తీ. జూపలి పొకైయ్య. ) 
లా యట్ 

పగడసాల లాడుదాము - పడతిజానకి అవురవుర జానకి 

సకలగునము దానిమనుసు - సొగుసుబాలకి అవుర వుర బాలకి 

ఎండుజింత కొమ్మమీద = సిలకవాలె గారంగా 1 

ఆసిలకపలికె పలుకులాకు - అంసనడిసెగారంగా 1పడగ॥ 

మోదుమానుి కొమ్మమీద - మొగిలిరేకులూరంగా 

సూడరమ్మ దానికనులు _ సూదిమొనలుగారంగా* 1పగడ॥ 

జోడు గ చ్చకాయలు రెండు - జూదమాడగారంగా 

జూదములో వొక గ్రారొజు = వోడిపోవగారంగా 1పగడ॥ 

72. పరమపద గోయింద 

(పాడనవారు : 1. చాల నరసింహదాసు, లి .మంధహౌటి రాములు, 

8. చెప్పాల చెన్నయ్య, 4. బొమ్మిశెట్టి వెంక చెళ్యర్లు, 
వ్, తోట హనుమయ్య. ) 

1. రెండుమూడు నల్ల్చకాకులు - ఆటలాడగాలలనా 

పగలుకాడి బాలలంతా - పాటపొడగాలలనా (ఆ. చ, జూ, పొ,) 

మోదుగమాను. 

లి. మొండి సింతమానుమీన - మొగిలిరెకులూలలన (పాఠాం., జూ, హీ) 

సూడబోతే దానికొమ్ము - సూదిపొన్నులేలలన  (షాఠాం., జూ, పొ.) 
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పరమనద గోయింద మాదవ 

పద్మనాబ జనార్దనా! 

గజ్జె లందెలు పాదములపై 

గల్లు గల్లున మోగగా 

గుజ్జు రూపము బోజ్జ గనపతి 

ఏమి వరనము సందమో* 

ఎన్నగను _పెహలాద. బక్తులు 

యెలమితో నిను గొలవగా 

యిన్నపంబినుమయ్య తిరుమల 

హృదయ యెంకట నాయకా 

సామి గనపతి నాయకా 

సామి యిగ ఇ యినాయికా 

శరను మోముల జంగమేశర 
జేస్ట పుత్ర యినాయకా 

తోకతో సురటిలు యిసరగ 

తనమోము కరనములూపుసూ 

యిన్న పం” చినుమయ్య తిరుమలకి. 

హృదయ యెంకిట నాయకా 

సామి గనపతి నాయకా 

సామి యిగ్నయినాయకా (చౌ. దా.) 

1. శరన్ను శ్రీదర గరుడ వాహన. 
ను యెరకటి నాయకా. | (ఆ. చ, మం, రా.) 

2. ఉదయ నాట్యెము లాడగా. (పాఠాం,, చె. చె 

లె, ఎకదంతము చ్ నజ్జగనపతి 

“గా 2” మేమి యందము సందమో 
కుడుములు వుం డాళ్ళునీకూ 

- హ్రోసెదము గననాయకా 

* కోటియరకలు సీకుదిప్పెద 

కాపాడుము నాయకా (అ, చ., చె, జె 
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73. పనుపూగొే సిన్నాపడతీ 
(పాడినవారు: 1. జూపలి పౌపెయ 

రా (a 
య్య బీ, కొండం వెంకట నర్భయ్య 

లె, నెమలి రామలింగారెడ్డి | 

సుప సుపూ గ గొ సిన్నాపడతి పలకారించావే 

వోలలనా పలకారించావే 

గందాగూ కస్తూరీ నాపై సిలకొరించావే! 1పసుపు॥ 

ఇన్ని సొమ్ములు యెలర కిస్నా గొల్హావారికి 

వోలలనా గొల్హావారీకి! 

ఎల్లుండి నువ్వు రాకుంటే నావల్హనేరమా! ' 1పసుపూ॥ 
పాలాకొనీ నువ్వెరావే వనసపాటీకి 

వోలలనా సనసౌపాలటీకి 

నెతీకానీ నెనేవత్తా నెలతాపాటికి ! __ 1పసుపూ॥ 

ఎల్లాటూరికి వొల్హాపల్ల యెంతో దూరము? 

వోలలనా యెంతో దూర వ 

నేనొద్దామంటే పడకాటి భూ ఎడమూ ఎంతుందో ! 1పసుపూ॥ 

పారా బెమ్మ పారామేశర 

పురుసోత్తమ సదానందా [1పారా॥ 

1. ఇని? సౌమ్ములు యేలరకిసా, గొల్లావారికి 
దాం దం (ae) 

' పిల్దడ గొర్చావారికి (పాఠాం., కొ, వెం.) 

2, _ పోతులూరి రావణ మీకు సందుదూరమా 

పిల్లడ సందు దూరమా 

బామొసానం టే దు పడకథళరూ ఎంతా దూరి మూ 

ది యెంతా దూరము, (ఆచ, కొ. వెం. 1 
3G 
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పరాంజోతీ పరోత్పరా 

పతితపావన సుపకొాశ 

వరదాయక సకలలోక 

వాందిత సుకదా పవేయ 

పాయి పాయి మంపాయి 

75. పొలావరునాప సిలకో 

(పాడినవారు : 1, చౌల నరసింహదాసు జి. చెప్పాల చెన్నయ్య 
8. బొమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు. 4. మక్కెన బంగారయ్య) 

పాలావరునాప సిలకా పలువరుసా తీరేమి 

పలుక వేమోయి తమ్ముడా 

వోయీ లచ్మనా పలుకవేమోయి తమ్ముడా! ! 

ఒదినా కోసాము బోర” వారాది గట్టించీ 

వొరిగిపోతీవీ తమ్ముడా 

వోంయూ లచ్మనా వొరిగిపోతివి తమ్ముడా! 

కొండలకు పాడ్మాటా క్ నేరు తొవ్వించి*ి 

కూలీ పోతీవి తమ్ముడా 

వోయ్ లచ్మనా కూలపోతివి తమ్ముడా! 

ఆకాశనుండేటీ ఆ యిందాజ్త్తు 

సూరగ్గబానము నాటెనా 

1పారా॥ 

1. వో లచ్మనా పలుకావేమోయి తమ్ముడా (పాఠాం., చె ) 

అచ్మన తనయా పలుకు ముద్దు తమ్ముడూ. 

2. కొండలకు మజ్జెైలో కోనేటి దగ్గర (పాఠాం. 

లే. i) కోలుపోతిరా తమ్ముడూ (పాశాం, 

11) లచ్మనా తనయా కోలుపోతిరా తమ్ముడూ (పాఠాం మో 
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వోయ్ లచ్మనా శెందాబానము నాటెనా!! 

నీయంటి తమ్మూడూ యిక నీతిమంతుడూ 
. ఏజల్మమునా జూతురా 

వోయ్! లచ్మనా! యే జల్మమున జూతురా?! 

యెడాలు యెడాలేకాని యెదుటి కెన్న డురావు 

తొడల బప వోరాగీతివా 

వోయ్ లచ్మనా! తొడలపై వోరాగీతివాి! 

1. పాపిస్థి రామనుని బానమూ తాగిలీ 

చొరిగి పోతివా తమ్ముడూ (పాఠాం., బొ, వెం) 
ఈ యాం[ద రాస్ట్రమున యీ ఆంసా జీవికి (పాఠాం.; మ. బం.) 

2. మనతండి దశరద మరియాద తాప్పక 

అడిమి పాలుగ జేసెరా 

లచ్మన తనయా ఆడిమిపాలుగా జేసెరా (ఆ. చ., బొ. వెం) 

పుట్టినపుడు కయిక కుతికానిండొడ్డూబోసి 

కూర్చి సంపకపోయెరా 

లచ్మన తనయా కూర్చి సంపకపోయెరా (ఆ. చ., బొ, వెం.) 

పుట్టినపుడు తల్లి యిసములు పోయక 

యెతలు జెందకపోతివా 

వో లచ్మనా యెతలు జెందకపోతివా (అ. చ., పాఠాం, చె. చె.) 

ఉత్తమ యిల్హాలు యెదురుగ రాగానే 

ఉరిమెళతొ యేమందురా . 

లచ్మనా తనయా వురిమెళతొ యెమందురా ! (ఆచ, బొ.వెం,): 

లి. రావోయీ అనుమంతు దీమంతుడవు నీవు 

సంజీవిని తేగలవుగా . 

నా చిన్ని తమ్ముని సామిని లేపగలవుగా 

నీదయ నామీద సల్హాగా గలిగుంటే 

సంజీవి తేగలనుగా 

లచ్మన సామీని లేపగలనుగా 1పాలా॥ (అ.చ., టొ, వెం.). 

PK-28 
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76. పాయి పొయి గనేశ 

(పొడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

పాయి పాయి గణేశ బవుకర 

పార్వతీశ కుమారకా 

పాయి బంగరు గండపెండెర 

పైదములు నెర నమ్మితీ 

ఆడెదము పాడెదము కోలన్న 

-" ఏసెదము బయబా త్తితో 

మేమాడెదము కడు శేద్దతో 

మొక్కులొసగెటి వారి పనులను 

సక్కవె'ప దేవరా! 

మా బత్రిగని కాపాడరా 

మక్కువతో (తిబుగుణములేలెటి 

కొక్కు. నెక్కిన దేవరా 

మా బత్తిగని కాపాడరా _ 1పాయి॥ 

77. (పతివత యెప్పుడు 
(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి ) 

(పతివత యెప్పుడు పతిపాదంబులు 

పూజించినదే ఆడది 

పతిని యిడిసి పరపురుసుల యెంబడి 

పరుగులె త్తినది గాడెద 

ఆ తమామలను ఆదరించుకొని 

పొత్తుతో వున్నడి ఆడది 

యి త్తనమంతా సెతాఎట్ట 

పెత్తనము జేసినది గాడెద 
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బావ మరుదులను అన్నతో బావము 

జూసుకున్న దీ ఆడదీ 

కుచ్చిత గునములు మదిళోనుంచి 

తంతనము శెందినది గాడెద 

వచ్చేపొయ్యే సుట్టాలనెల్ల 

సంరచ్చన జేసిందాడదీ 

కావర గునములు మదిలో నుంచీ 

పామరము జెందినది గాడెద (నె, రా.) 

78. పేదల్లారా 

(పాడినవారు * కొండం వెంకటనర్సయ్య,) 

పేదల్లారా వో పేదల్లారా 

మంచీ దనికూనాకు సేవలుజే సే 

పేదల్హారా సెసె! 
ఇల్లై లేదుగా ఆ( పొలమే లేదుగా 

ఈ గుంపేడు పిల్దాలతోనూ 

కాపుర మేలాగూ సెసె! 

కస్టజీవులకూ ....ఆం.... కండారాలేగా 

ఆ6.... మేడలకూ పూయూ పూతలు 

సున్నపుగాశ్నగా సైసై! 
కర్చ్ళకులారా!....ఆ(.... కార్మి కులారా! 

మన కస్టాలను గపైక్కించేటి 
నాయకు డేడందే 

కలికిరో యినగదవే 

కొండ మెంకటనర్సుయ్య 

బల్మక్కు వతోటీ నేర్పీనాడే 

నా! కులుకుల కోలన్నా సెసె! [పీన 
లా 
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79. పోతుంది నూడరా 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

పోతుంది సూడరా క ల్రింటికీ 

లంజె తాగినంకారాదు మాయింటికి 

పోతుంది సూడరా జీతగాసి వోలె 

కాసు సేతీకిచ్చి కలుబోయమంటాది 

సుట్టాలు వచ్చిషను మాయింటికి 

కల్లు బాగుంటె రేపొత్త మీయింటికి 

సల దాగినవారి కీనాటికి 
ల 

కల్లు సంగతేమెరకమ్మ లోకానికి 
క లెతె తాగింది = కళ్లెల బెటింది 
యూ ౧ లు 

పళ్ళిగల బట్టిండి = బడబడా గక్కి-ంది 

ఇకపోను కల్లుకీ యెనాటికీ 

ఎంతపని యాయనే దేయానికీ 

ఆది సింతలే జేసింది పానానికి 

యికపోను కల్లుకి యెనాటికీ యాని 

బుద్దులే జెప్పింది పానానికి 

ఎవరన్న జూచితే యమనుకుంటరని 

బట్ట దులుపూకోని బాటబడి వస్తుంది 

80. పో పోమ్మానే 

(పాడినవారు : 1. జూపలి పొమైయ్య, 2, కొండ వెంకట నర్సయ్య) 
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వాడ్ని పో పోమ్మానే పొమ్మనే! 

కరులు మోడిసినాడు2 

సిరత పాయమునకి 

ఉరులొడ్డి నన్నెంతో 

మరులు గొలిపేనే వాడు ॥పో పోమ్మనే॥ 

అద్దములో బొట్టు దిద్ద నేర్చినగాని 

వద్దాకు రంమ్మాని వరలు పలికేనేవాడు 
వాడ్ని పో పోమ్మానే పొమ్మానే 

ఉసెత్తు పాట . తిమ్మలకుంట తిరనాల 

దుమ్ములా. గింజలబాయిళ్ ॥తిమ్మల 

81. బంతిపూలా 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్సయ్య]) 

బంతిపూలా వోసిన్నదానా 

బండితోలే వో సుబ్బరాయుడా 

బంతిపూలు యిక వాడిపోయే 

వాడీ [బెమలు యిక తీరిపోయే ఇజంతీ॥ 

పెసరపూతా వోసిన్న దానా 

పెదవులె క్తి నన్ఫిల్వరాదా 

'పెసరపూతా యిక రాలిపోయే 

వాడీ [బెమలు యిక తీరిపోయే బంతీ! 

1. అద్దాల మేడలో యిద్దరముండంగ 
ముద్దు టుంగరమిబ్చి ముద్దు బెట్టిన జాలు (ఆ.చ., కొ.వెం.) 

2, ఆం....కురులూ ముడికీ రాని (పాఠాం., కొ.వెం.) 

8. కులుకూ (పాయమునాడు (ప్రాఠాం., కొ వెం) 

4. ఊరులొడ్డి నాళ్ళంత = మరులు కొమ్మానే (పాఠాం,; కొ.వెం ) 

5. సితారు సెవికలో - సెలియా నే నుండంగ (అ.చ, కొ వెం.) 
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వారముసుకుల వోసిన్నదానా 

ముసుగులె త్తి నన్చిల్వరాదా 

వారముసుగులు యెగిరిపోయే 

వాడి |జెమలు యిక తీరిపోయే! ॥బంతీ॥ 

. సూరుకింద వడ్రెండబోసి 

సూసుకుంటా నేదంచుకుంటా 

వడ్డపొట్టూ యికలేసిపోయె 

వాడి |బెమలు యిక దీరిపో యే! 1బంతీ! 

82. బలిరె కమ్మంవాడు 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

బలిరె కమ్మంపాడు! బలిరె కమ్మంపాడు 

బలమైన కమ్మోరు బాగ్గెమున్నది కమ్మంపాడూ 
ర ౧ 

4 త్తమైనా కమ్మ ంపాడూ 

అటునిటు వూగుసున్న ది కమ్మంపాడూ 
అయ్యొ గుంటూరి జిల్లాలో గురిజాల తాలుకా 

మాశెర్ణ హోస్టుకీ మజ్జెవున్నది కమ్మంపాడూ 

వయ్యారి సోజ్జమైనా కన్ముంపాడు ॥ఊ త॥ 

పల్నాటి సీమలో కమ్మం పాటిలో 

కోదండ రామయ్య? కొడుకు రాం బెమ్మయ్య 

గోవులు కాసేటి గోపాల నరసయ్య 

గోవుపాలాతోనే పండెవే.సిన కమ్మంపాడూ 

భళిర కంభంపాడు, 

కంభంపొటి వాసి కమ్మకులానికి చెందినవాడు. ఈ కాలంలోని వాడే. 

మోజుపడి కోలాటం పంతులు చెప్పాల చెన్నయ్యతో- తన కుటుంబం పె 
"పాట చెప్పించుకున్నాడు. ఈయన కొడుకులు 1." గోపాల "నర్సయ్య" 

2. రాంబెమ్మం. ఈపాట “బలిరే టంగుటూరు” అనే పాటను అనుకరించి. 

పాడింది. చరణాలు, లయ, పల్లవి మొదలయనవన్నీ అనుకర జలే, లా 

మ * 
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వయ్యారి సోజ్జమయినా కమ్మంపాడూ 

మన్నె రేగశ్శేమీ, పెరవరిగేలేమీ 

వ[జాలు, మోరీలు, వర్తకులు, కోమట్లు 

వయిలు గున్నది కమ్మంపాడూ 

వయ్యారి సోజ్జమైనా కమ్మంపాడు 1ఉ త్త॥ 

పెద పెద్ద నాగేన్ళు పేరైన గుంటకాలు 
ముప్పూరి పగ్గాలు మునమాను కరాలు 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేళ + కుంగరాలు 

అమరి వున్నది కమ్మం పాడూ 

ఉత్తమైనా కమంపాడూ 

ఆటు నిటు వూగునున్నడి కమ్మంపాడు . 

88. బలిరె టంగుటూరు 

(పాడినపారు * 1. చౌల నరసింహదాసు, 2. చెప్పాల చెన్నయ్య, 

8. బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్థు.) 

బరిరే టంగూటూరు బలిరే టంగూటూరు 

బటువై న కాపులు బామలున్న ది టంగుటూరూ 

వయ్యారి సేడెలున్నది టంగుటూరు 

ఆహా యిస్తరించిన టంగుటూరూ 

అటుయిటు వూగుసున ఎది టంగుటూరు! 

గుత్తంపు తో దైన గుజ్జు మామిళక్శయిన 

వ] జాలు మోరీలు వర్తకులు కోమట్లు 

నయిలు గున్నది టంగుటూరూ 

అటు యిటు వూగుసున ది టంగుటూరు! 

పెదపెద్ద నాగేళ్ళు పేరైన గుంటకాలు 

ముప్పూరి పగ్గాలు ములకాల క|రాయి 

అనుమంతు దట్టిలు అయిదేశళ్శ్ళకుంగరాలు 

(పాఠాం.,చె.చె ) 
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ఆమిరి వున్నది టంగుటూరూ 

అటుయిటు వూగుసున గది టంగుటూరూ! 

రేనాటి బూమిన నెమిలి సిన్న పరెడ్డి 

కొడుకు అయ్యపరెడ్డి 

గోపాల కిష్నమ్మ గోవులే కాయంగ 

గోవుపాలాతోనే కోరియేసిన టంగుటూరూ 

ఆహా యిస్తరించిన టంగుటూరూ 

అటు యిటు వూగుసున్నది టంగుటూరు! 

ఇవతలా సెన్నేరు అవతలా మన్నేరు 

నడమ కందూకూరు, కందూకూరూ నసుట్టు 

గనమైన పట్నాలు కదులుతున్నది టంగుటూరూ! ఆహో! 

పెసరబేడల సీర పేటంచు రెయికాది! 
_ వయ్యారి సేడెలున్నది టంగుటూరు?! . 1బలిరే॥ 

84. దేశభక్తి గేయం 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2. చెప్పాల చెన్నయ్య 

లి, బొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు ) 

బారత దేవిరో నిన్నూ బాగుగా నెరనమ్మీనామూ 

బార మనక మమ్ముల [బోవుమా బాత్తులజననీ 

గొప్పదాన వనుసు నిన్నూ కోరి వేడినాము జనని 

తప్పకా రాచ్చించవలెనుగా దయలేద జననీ 

ఆమ్మరో నిను నమ్మీ నామా ఆపదలను దీర ఎవేమీ 

jars పెసర బేళ్ళా సీర పేటంచు రెయికలు (పాఠాం.,చె బె.) 
ల ఆతార్ పన్నీరు అద్దాలమేడలు అమిరి వున్నది కుంగుటూరు 

(ఆ.చ., చె.చె.) 
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కొమ్మరో రాచ్చింపవలెనుగా దయలేద జనని! 

వాసిగా ్రీనాగరుకంటే2 వాసుడయిన నాగ మణిని 

దాసు_ము రాచ్చింపుమా పీ దాసులు జనని 1బారత॥ (చెందా) 

85. భారతీయులారా 

(పాడినవారు : బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్హు) 

బారతీయులారా మనకి 

బాగ్గ దైవతనమున్ 

పార వేసుకొంటి మనసా 

బారతాంబ నేడ్చే నాయనా 

ఆటలాడిరీ అచ్చరు 

లాటాలాడిరీ నాయనా 

హారతు లిచ్చిరీ గాందికి 

హారతు లిబ్చీరీ నాయనా. 

గగనమునకు సెండ్లెగరవేయగను 
కస్తురి పోకయి రేకలతో చెల్ 1ఆట॥ (బొ.వెం.) 

86. మంగాళమని పాడి ఆడరే 

(పాడినవారు * జూపల్లి పొలైయ్య) 

మంగాళమని పాడి ఆడరే 

ఆంగానులు జయ జయ 

మంగాళమని పాడి ఆడరే 

సుందర మైనల్టి మేలు 

1. ఏమనీ వర్నింతూనిన్నూ - యేటికి దయరాదే జనని 

ముందు బ్యదాదియందూ - కొదువాలేకుందు | 

దోసిలొగ్గియంటి మోయమ్మా దయజూడుజనని (ఆ.చ.; బొ.వెం., 

2. వాసిగా ఏజెండ్డాదాసా- వాసుడయిన నాగ మణిని (పాఠాం., బొ.వెం.) 
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క్షే 

పలా ఎ తసీమలో కోలాటం 

బంగారు పశ్ళెర మున 

రంగు మీరియున్న మంచి 

చెంగదీసి రాలు గట్టి 

చెంగున యా రాజులు 

సారంగును సూరించి 

ఇంత మాయ _్వెపెంచము 

రంకు చేయగాను మీరు 

సంకటములన్ని బాపు 

యంకట రమణూలాకు [మంగ ళా॥ 

హద్దు దప్పకాను పారు 

సుద్దిగాను ఆత్మలోనే 

ఆత్మలోనే పొద్దు పుచ్చును ॥ఇంత॥ 

87. వమందయ్యాన = వో మందయ్యానా 

(పాడినవారు : 1. నెమలి రామలింగారెడ్డి 2. కొండం వెంకట నర్సయ్య 

తీ. బొమ్మి శెట్టి వెంక చేశ్వద్త). 

మందయ్యానా వో మందయ్యానా 

నీమాటాతెలంతో మామిడిపళ్ళు 

సుందారాదానా సె సె] 
క్. చు ముం 

వమె బామా! మాట్టాడావేమే 

కిట్కాబాలుడు సిన్నోడనుకున్నావా 

బామానందానా సెసై 

బామామంచిది బంగారూ గూళ్ళదీ 

నేనేమిజ్లేతును తమ్ముల్లారా 

“= కాసీకులమూదీ సెసె* 
. శా కస కాక 

కేం మందయ్యాన వో మందయ్యానా. 
“యెంతో దండానా జేసేటివాడే 

కుందారాదానా సెసె (పాఠాం., కొ, వెం.) 
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శై తసుద్ద నామీనాడూ 

_కిట్క! శెన్న కేశవులు 'పెళ్ళిగదురా 

'జలియా నందనా సె 

పను కట్టదండ కల్లూ కమ్మీతీ సె సె 

బరెనమ్మి తీ ఖర దూడానమ్మి త్రీ 

బ్మరెకుండా పంగలగుంజ | , 

పన్నూ కమ్మీతీ సె సో 1మందయ్యాన॥ (నె ఠా.) 

9. బామా మంచీదీ బంగారు గుళ్ళదీ 

అది కానీకులము కన్నె పడుసు 

యేమిజేతురా సెసై (పాఠాం,, కొ, వెం.) 

8. అక్కా సూడే యీ డెక్కడోడే 
మన పక్కాన బడుండేవాడు 

సక్కానయ్యా సై సై 
మానా . 

_(పాఠాం., బొ.వెం.) 

4. కలికిరొ యినగదవే - ముడుమాల కోటయ్యక్ | 

శ్రీ రుప్పిసీపుర ములో షిల్తుట్టా బాలులకూ 

బల్మక్కువతోటే సెప్పీనాడే కులుకుల కోలన్నా సె సె! (ఖ.చ.కొ వెం) 

క. కొండం వెంకట. నర్పయ్యకు కోలాటం నేర్పిన గురువు. 

6. పిల్లుట శివారుకోని (గ్రామము. 

7. బామరొ యినగదవే = కొండ మెంకటనర్సయ్య ఎ. F లా 

కయీ జేసీ నాడూ గదరా 

కలికీ నందనా సె సై ౨ (కొ.వెం.] 



పేక్వే క్క పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

88. మదనాజనకా సిన్నీ కిస్టా 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి ) 

మదనా జనకా సిన్నీకిస్టా 

మానవేరా అపర బుద్ది 

యెరుగనమ్మా యేశోదమ్మా 

యేమి పనులు జేసితినమ్మా! 
కొత్తా కోడలిల్లూ జేరి 

దుత్తాలన్నీ పగలాగొట్టి 

మొత్తుకున్న కొరడు దాన్ని 

వత్తి వత్తీ సంపీ నావట! 

వారూ జలకామాడు సుండగ 

సీరాలన్నీ మూటాగట్టి 

పొన్నా సెట్టాయెక్కి కూసోని 

యెంతయేడినా పలకాడాయె! 

మదనా జనకా సిన్నీకిస్టా 

అద్దరా|తీయెళా కిస్టు డు 

మిద్దలెక్కి వచ్చి కూచ్చొని 

నిదరబోయే స్రీలా జడలను 

కట్టీ పరిగితొచ్చినాడు [మదనా॥ 

89. మనోహరాయినరా 

- (వాడినవారు : 1. చౌల నరసింహ దాసు, 2. చెప్పాల చిన్నయ్య, 

శీ. మక్కెన బంగార య్య, 4. మంధపాటి రాములు) 

మనోహరా యినరా 

నా మనమని గైకొని పోరా 

వాసిగ సిటుకుల కేశవ దాసుని 

వాసి కెక్కిన నిన్నే నమ్మితిర షమనో॥ 
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శీకేర5 

మీన కేతనుడు = మానక శరములు 

మానక మాపె = పూనివై చెద! ॥మనో॥ 

పొన్నల సాటున = కన్నూ సైగల 

యెన్నా దొంగవని = నిన్నే నమ్మితిర.2 ॥మనో॥ 

90. మల్లెపందిరదిగో 

(పాడినవారు ; 1. చౌల నరసింహదాసు. 2౭. శివయ్య. శ, తోట 

హనుమయ్య) 

మల్లె పందిరదిగో శెలి - మాదవుడల్సడుగో శెలి 

మల్లె సుగందులు మలిసికొలపగా 
వల్చిగాదు యిది పల్చవపానిరోక ॥మల్లె॥ 

సెయీ సెయ్యి గ లిపీ మానా = సేతులు పెకెత్తీ వోశెలి 

హరిగోయిందని అడుగులు వేయుసు 

బజగోయిందని పదములు పాడుసు మల్లే! 

మాటి పారణములూ శెలీ = పూలకారణములూ 

రారా కిష ఎని రమనులు పిలవగ 

పోరా కిష్నని పడతులు మేచ్చగ ల్ ॥మల్టై॥ 

1. వాటముగను - తన గోటమీటు సును | (అ చ, చె.చె.) 

9. తకదిమి తకదిమి = తకునట జనతరి 

ఇ_ట్రయ్యకు తిద్ధిమిత. (ఆ.చ., మ.బం. ) 

లః మల్ల్ పందిరదిగో సుందరి మాదవు డల్పడుగో 

మొల్ల సుగందులు మొనిసి గొలవగా 

కల్లకాదువో పల్లవపానిరో (పాఠాం., పా.శి.) 

4. ఆంగనలనూ బిలిసీ సెంగులశామరములు పీసీ 

అబ్బురంబుగానూ గుబ్బలుబ్బుసూనూ 

మబ్బు దీరినా మదన కటారిరో (ఆ. చు, పాళి.) 

క, మకరతోరనములూ - మొగిలి విరుల కర్పనములూ 

రారా థశ్రీకిష్నని సతిపతులు గొలవగాను 

రమ్యమైన రా కేందువదనమ.తో (పాఠాం పా.శివయ్య) 



శేతేశి పల్నాటిసీమలో కోలొటెం 

శెందన తరువులనూ నీడఎ శేసతల్పములనూ 

శిందా స్తంబము లందు తోడునే 

పొందునుగను మకరందము బట్టితి ॥మల్లె॥ 

శెలియలంత గలిసీ మరియొక - శెలిరమ్మని పిలిసీ 
శెలియరో మోముల కరియాట మొసంగిన 
యెంకట ప్తితోటా వోశెలో మలై! 

91. మాను మాను పూలుగోసి 

న (పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

మాను మాను పూలుగోసి 

మాను మొదట్లో రాసిబోసి 

వాడు బోయె వాడ బేరమూ 

సొవానకాడా వోలలాడే బాల్మపాయమూ 

చ్చి తకొళ్ళ ప ర్రైిమంచం 11నే సిలక॥ 

అయ్యొ యిద్దకికి యిమ్ముజాలదూ! రంగయ్యబావ 

-- --యాడుజోడుబాగ వున్నది ౨౨ ౯-౭ 

92. మాలెత్తి జవ్వాలు 

(పాడినవారు : కొండం వెంకట నర్సయ్య 

మాలెత్తి జవ్వాలు మాయాలి నరుడా 

నాగార్జునడాము నిలపాలి తమ్ముడా క 

యిలుకాలనంటారు పెలానంటారు. 
యిజయపురంటారు ఆవతల వొడ్డండి ॥మాలె త్తి 

రైటు బాంకంటారు లంక మాటంటారు 

- సాగర కేంపంత యివతలవొడ్డండి మాలే ర్రి॥ 



కోలాటం పొటలు 

ఆనీరు పారాలి మాబూమి మారాలి 

మాబూమి మారాలి మాగాని కావాలి 

మాగానికావాలి మాసేనుపండాలి 

మాసేను పండాలి మామూఃలనిండాలి 

మామూల నిండాల పిల్లజెల్లా బతకాలి ! ॥మాలె ర్తి॥ 

98. 'మెళ్ళోముచ్చాల పీరు 

(పాడినవారు ఏ చాల నరసింహదాసు, 2. చెప్పాల చెన్నయ్య, 

లే. బొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు ) 

మెళ్ళోముచ్చాలపేరు ముద్దుగొమ్మా బంగారి. బొమ్మా 

సక్కానిగోపాల కిష్షుడమ్మా _పేననాదుడమ్మా 

చల్ యీ రా|తేవచ్చినాడు 

శ్వీత్త క్ 

బాలుడమ్మా చెల్ ఈరా|తే॥ 

ఈ రాతేవచ్చినాడు దాలుడమ్మా గోపాలుడమ్మా 1సక్కొని॥ 

మేటీ సావారి మీన 

వచ్చెనమ్మా 1 మేటీ॥ 

మేటీసావారిమీనవచ్చె నమ్మా యొల్లిపోయెనమ్మా ॥సక్కాని॥ 

జోగీ జగ్గయ్య. పేట 

వాసుడమ్మా 

జోగి జగ్గయ్యపేట వాసుడమ్మా వాసుదేవుడమ్మా 
తిరపాతి కొండమీన యీసుడమ్మా యెంక చేవడమ్మా 

పట్టూ పీతాంబరము 

తెచ్చినాడే వాడు 

పటూపితాంబరము తెచ్చినాడే సెలికిచ్చినాడే 

1పటూ॥ 
కు 

॥జోగీ॥ 

నో 

ను! 

సిగనా సంపెంగపూలు సుట్టినాడే వాడు ముడిసినాడే ॥మెళ్ళో॥ 

1. మేర్వాస వారిమీన పోయనమ్మా యల్లిపోయెనమ్మా (పాఠాం.,బి”.వేం. | 
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94. మేఠువా సావాల్కీద 

(పాడినవారు : 1. చౌల నరసింహదాసు 2. చెప్పాల చెన్నయ్య 

లి, బౌమ్మ శెట్టి వెంకటేశ ర్లు) 

మేరువా సావాల్మీదా సందమామో రాజూ! 

మేటీయొక్క_ మార్గిపే? సందమామారాజూ 

రేపు జూస్తే యెంకటగిరిలో సందమామారాజూ 

రేల బూసి నటులే యుండు సందమామారాజూ 

మాపు జూస్తే యెంకటగిరిలో సందమామారాజూ 

మల్లే బూసి నటులే యుండు సందమామారాజూ 
పొద్దువోయీ యెంకటగిరిలో సందమామారాజూ 

పొన్న బూసీ నటులే యుండే సందమామారాజూ 

ఎంపల్లీ పూవూలాకూ సందమామోరాజూె 

సౌంపు లేల కొలవయ్యా సంచమామారాజూ* || మెరువా॥ 

95. యోగిరా సయ్యోగిరా 

(పాడినవారు ఏ; చెల నరసింహదాసు. 2. మక్కెన బంగారయ్య) 

యోగిరా సయ్యోగిరా 

సంసారిరా సుకబోగిరా 

1. మేల్వా సవాల్మీనా సందమామారాజూ (పాఠాం,, బొ. వెం.) 

మేర్యా స్తంబొల్మీనా సందమామారాజూ (పాఠాం., చై. చె.) 

మహల్ . 

లి, ఏడు గొర్ప మందలో సందమామారాజూ, 

ఎత్రెనోయా గుబ్బాగొడుగూ సందమామారాజూ (అ చ.,చె చె.) 
4. సందమామా సందామామా సందమామో రాజూ 

- సంది తెల్పేగ్గేను లెవరో సందమామా రాజూ 

జంట నాగ సరమునుబట్టి సందమామారాజూా 

పాముకు ఆటపాటల్ నేర్పీనాడూ సందమామారాజూ 

తొమ్మిది కోమల్ బిగియించాడే సందమామారాజూ 
అనా. 

పాముటొవు మెలుకువాతో కిరుగూసుండె సందమామారాజూ (ఆ చ.,చె చె.). 
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అది వగుపు వగిసిన దాని కొంగిట 

వోలలాడిరి బాలలూ]! 

కొశ్ళగ జైలు కంచుతాశళము ఎ 

యెనక మద్దెల నింపగా 

ఆది తధిమి ధిమితక లాడుసున్నది 

కన్నెబోగము సిన్నది! 1యోగిరా॥ 

నూనెబుంగది జారుకొప్పుడి 

కాటుకా కన్నూలదీ 

అది సీకటింటికి వన్నె దెచ్చిన 

ఆతివ యెరకల సిన్నదీ ॥మోగిరా॥ 

తడిన వా[తము మెడన లింగము 

నొసట యీబుడి రేకదీ 

అది మాటిమాటికి శిముని డలిసే 

మటము జంగము సిన్నది ౧యోగిరా॥ 

గోరమైనా అడిమిలోనే 

సీ రెలుదికే సిన్నదీక్ 

1. ఎగిసి సౌగిసీ దాని కొంగిట 

వోలలాడిరిబాలలూ (పాఠాం.. మ, బం.) 

2. యీదిలో దానిల్లురా 

బాజారులో దానంగడీ 

ఆది గడియ గడియకు బేరమి స్తది 

సకియ కోమటి సిన్నది (ఆ. చ, మ, బం.) 

లీ. తొడన తలుకులు పసిడిరంగుల 

పణతి సోకూసిన్నది (పాఠాం., మ, బం.) 

4. "తకిట ధిమితక తకిట ధిమితక 

సకియబోగము సిన్నది (పాఠాం., మ.బం. ) 

5. గోరమయినా అడిమిలోనే 

సీ రెలుదిసే సిన్నదీ (ఆ.చ.;మ ఒం.) 

విళం99 
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అది యాది యిష్నూకొన్నె దెచ్చిన 

యకివ సాకల సిన్నది 1యోగిరా॥ 

వడన తలుకులు పసిడి రంగులు 

పడతి సొగసుల మాటదీ 

అది శెరువు వాకిట సీరెలుఏిశె 

సేడె [బేమ్మణ సిన్నది ॥యోగిరా॥ 

సిన్నదీ బలె వన్నెదీ 

యెమన్నదీ రమ్మన్నది 

ఆది కంటికి యింపయినా సిన్నది 

కర్న గొల్లోల సిన్నదీ [యోగిరా॥ 

తెల్లవారెను కోడిగూసెను 

సేత పిడకల గంపదీ 

ఆది సుట్టూ యామడ గట్టూకొచ్చిన 

సేడెసూ[దుల సిన్న దీ! 1యోగిరా॥ 

లొట్టిమీదా లొట్టిబెట్టి 

ల దుత్తమీదా దుత్తాబెట్టి 

1. యూపు జడలది తోపురెయికదీ 

లోపలా తాబొందుదీ 

ఆది మారుబాసాలా డుతుంది 

మగవ తురకల సిన్నది. _ ॥1యోగిరా॥ 

మాట యున్నది మళ్ళిరమ్మని 

మడకు గందము పూసెరా 

మెడకు పూసిన మంచి గందము 

నెలకి గుమగుమలాడెరా - 1యోగిరా॥ 

.- పెళ్ళిగానిదాన్నిరా "పెనిమీటి 

మొక మెరుగానురా 

నాకుముగ్గురు మొగులు గలరని 

నవ్వుతుందురు జగములో 1యోగిలాొ!! 

(అ.చ.,మ,బం,) 
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ఆదికలో కల్లని యమ్ముతున్నది 
లా య 

కాంత గొంలోళ్ళ సిన్నదీ 1యోగిరా॥ 

దీని యరము దెలియరయ్యా 

సదువుకున్నామాన్యులూ 

ఆరు నెలల గడువు యిచ్చెను 

అయ్యా యీర| బెమ్ముమూ ॥యో గిరా॥ 

96. రండీ రండోయీ 

(పాడినవారు : 1. చాల నరసింహడాసు, 2. తోట హనుమయ్య 

రండీ రండోయా 

యిక లెండీ అెండోయా 

దండీగ వరగ త్తెర కోపు 

తొరగా! వేయూడీ లలన 

కాళ్ళా గడ్జెలూ 

చే కరా యేటూలూ* 

మెల్లాగా కలగలుపుడు తేనె 

వలపూ పాటలూ లలన 

మొలక నవ్వులూ 

మో వంపూ సూపులూ 

ఈ శెలియల వలపులు మానుడ య్యా 

తలలా వొంపూలూ లలనా 

ఏకా మనుసూతో 

సరివేశుడి బాటాతో 

సికాకూ పడకా వేయూడయ్యా 

బారత కోలన్నా లలనా =... శరండీ! 

1. త్వరగా, ౨. (వేటులు, వ్ర మోహంపు. 



452 పల్నాటిసీమలో కోలాటం 

97. జోల పాట 

(పాడినవారు 2; 1. చెల నరసింహదాసు లి, చెప్పాల చెన్నయ్య 

8. బొమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు) 

రామా లాలీ మేగ శామాలాలీ 

తామా రాసానయనా దశరద తలయాలాలీ నాయనా 

జో కొట్టి జోలలు పాడితే 

ఆలకించేవా నాయనా! ఆలకించేవా 

సాలించి వూరుకుంటే సెగలు శే సేవా 

నాయనా సెగలు సేశేవా 11రొమా॥। 

ఎంతో ఎత్తూ మరిగీ నావూ యేమీ జేతురా 

బొజ్జాలో పాలరుగుడుగాక నిద్దర బోవరా 

నాయనా నిదరా బోవరా 1రామా॥ 

ఆబ్బ వజనా! ఆటలాడీ ఆలకించేవా* 

బొజ్జాలో పాలరుగుడు గాగ నిదర బోవరా 

నాయనా నిదరా బోవరా 1రామా॥ 

ఆజోలా తొట్టీలోనే నీవు ఆలకించేవా 

సాలించీ వూరుకుంటే సెగలు సేసేవా 

నాయనా సెగలు సే సేసేవా 11రామా, | 

' అంతటికీ మూలమైన ఆదిరాగగాే 

ఇంత గా యినకొండా పట్నం ఏరా రాగవాే 

1. అబ్బవదన. 

వ అబ్బవజనా ఆటలాడీ.- అనుమానించకురా (పాఠాం., చెచె.) 

శీ, ఆది రాఘవా. 

4, ఇంతగా యినకొండా పట్నం ఏరా రాగవా (పాఠాం,, బొ, వెం.) 
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98. రారా ముద్దులగుమ్మా 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

రారా ముద్దుల గుమ్మా వోలలనా 

రావూరి సెలికాడా 

రావూరి కురవలోనే రేపే పయానమూ" 

రారా ముద్దులగుమ్మా 

సెర్లోన గుడి సెగట్టి వోలలనా 

సేమంచి దడిగట్టి 

సేమంచి వాసనకు సెదిరింది మనుసూ 

రారా ముద్దులగుమ్మా 

కట్టమీన క త్తి మెరుపూ వోలలనా 

శెర్లోన సేప తలుకూ 

ఆ(....సింతలపూడి కురవలోనే సిన్నదానికులుకు 

రారా ముద్దులగుమ్మా 

కురవలోనే కూతలాయే వోలలనా 

నడవలోనే జగడమాయే 

నడమబొయ్యే నల్లపడుసుకి ఎడమరెక్క_కేటుదగిలె 

రారా ముద్దులగుమ్మా 1రారా॥ 

99. రావే రావే నల్ల తుమ్మెదా 

(పాడినవారు : కొండం వెంకటనర్సయ్య] 

రావే రావే నల్లతుమ్మేదా నీవు 

రాకానేపొయ్యేవే తుమ్మేదా . 

వాడ నెవ్వరులేరు తుమ్మేదా వచ్చి | 
వోలలాడీ పోవే తుమ్మేదా _ కరావేరానేః 

1. (పయాణము 
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కందిపువ్యందనము తుమ్మీదా నీ 

కరణము పేరేమి తుమ్మేదా 

కరణము కిష్టయ్య తుమ్మీదా వచ్చి 

వోలలాడీఫోవే తుమ్మీదా 1రావేరావే॥ 

మునగపువ్యందనము తుమ్మీద నీ 

ముడుసూబు! పేరేమి తుమ్మీద 

ముడుసూబు సుబ్బయ్య తుమ్మీదా వచ్చి 

వోలలాడీపో వే తుమ్మీ దా 1రావేరావే! 

మోదుగ పువ్యంద నము తుమ్మీదా సీ 

మోతాదు పేరేమి తుమ్మీద 

మోతాదు వుస్సేను? తుమ్మీద వచ్చి 

వోలలాడీపోవే తుమ్మీద 1రావేరావే॥ 

ఎలకపువ్వందనము తుమ్మీద నీ 
యెట్టోడి పేరేమి తుమ్మీద 

యెట్టోడు దేవదానము తుమ్మీద వచ్చి 

వోలలాడీపోవే తుమ్మీద ॥రావేరావే॥ 

100. రెడ్డన్న పెద్దన్న 

(పాడినవారు : మక్కెన బంగారయ్య) 

రెడ్డన్న. పెద్దన్న కోలన్న యేత్తుంటే - 

వీ పాన వెట్టుందిరో కొడకా. 

“ సీకేడ నిదరొచ్చెరా కొడకా 

ఏ ముండ దగి లిచ్చెరా కొడకా 

శేటోలు సెగ రోగము+5్ 

ఓ....యెర జొన్న రొ ఫైతో అ 

యెన పూస ముద్దతో ॥ఎరజొన్న॥ 

1. మునసబు. 

4. చేబోలు, 

వి, హుస్సేను. ఫ్ 

5, శగ రోగము, 6 ge ps 90 ల ర్న 



ఎన్నాళ్ళు యేదిద్దురా 

మందు పిడతొక సీత 

కోడీక వొక సీత 

మందు పిడతొక సేత కోడీక వొక సేత 

కడ యింటి సీ న్నదీ 

కా|టేటి కోకదీ 

కడయింటి సిన్నదీ కా బేటి కోకదీ 

ఆముద్ద మొకముదీ ఆరొండ మొకముదీ 

ఆ ముండ దగిలిచ్చెనే తల్లీ 

శే బోలు సెగ రోగము. 

101. లాలిలాలోయమ్మ 

గీర 

1ఏముండ॥॥ 

1మందు॥ 

1 ఏముండ॥ 

1కడ॥ 

పాడినవారు : జూపల్లి పొసెయ రశ టాక్ 

లాలీలాలోయమ్మా లా లిమాయమ్మా 

లాలి ముద్దూలగుమ్మాలాలి సీతమ్మాలాలీ 

అంగచుడు అనుమంతు ఆతి జాంబమంతూ 

మన జనకుడింటోనే పెళ్ళి జయమందరాదాలాలీ 

డే కాళ్ళందరూ కోలన్న వేయ్యా 

నవ్వుతూ కిష్నయ్య లాలనుసుపొడా 

నాలుగూ యేదముల గొలుసులమరించి 

బలిమైన పనిరాజు పొనుపేయించీ 

మన 'సెల్టాట డోలికలో సేర్చిలాలించే లాలీ 

1లాలి॥ 

nod 

స లాలి! 
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102. లాలి క్రీ కిషయ్యా 

(పాడినవారు * 1. నెమలి రామలింగారెడ్డి, 2, కొండం వెంకటనర్సయ్య) 

లాలిశ్రీకిష్యయ్యా సీలామెగాళ్ళామన్నా 

బాలా గోపాలన్నా పవ్వశళించగ రావయ్యా 

వాలుకొండెపువ్యూలూ పల్పవిగ శిగజుట్టి 

గజ్జెలందెలు పాదాగల్లుగల్లూనారావయ్యా 

శేసుసెలియా పైకీ పవ్వలించగరావయ్యా 

నవమోవనాంకారాే నాంచారీకావలెనా 

పొద్దూపేన బోయెదరా వొక ముద్దూనాకియ్యరా 

ఇందరిలోపలసీకు యెవరుకావలెతనయా 

లలితాంగె రుప్పినీ లలనాదేవి గావలెనా ॥లా లిశ్రీ॥ 

108. లేరా (కిష్నా 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

లేరా కిష్నా తెల్లవారే 

లేరా (కిష్నా 

తెల్లవారే 

నారదమునులు నావైము్ సేయగ 

నారదమునులు 

నాళము సేయగ 

పొన్నమాను మీన పోకిరి కిష్నా 

పొన్నమాను మీన 

పోకిరి కిష్నా 

సీరెలీయరా్ యేశోద తనయ 

సీరెలీయరా 

యేశోద తనయా 

1. 

4. 

నీలమేఘళ్యా మ. వి శేషత లము లె, మోహనంకార 

(పొద్దుచాలాబోయెరా 5. నాటము, 6. చీరలీయరా. 
ధి 
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104. వంచనగలడే 

(పాడినవారు : మక్కెన బంగారయ్య) 

వంచన గలడే దేవానరుడు 

వదినని పిలవడే నామరిదీ 

మంచీ రత్నము నామరిదీ 

జయరాముల తమ్ముశూ నామరిది ! 

ఏడూ యెళ్ళనాడు 

ఎండిపోయిన జాజిమాలు! 

ఏడూ యెళ్ళనాడు యెండిపోయిన జాజిమాలు 

పువ్వులు దెమ్మనే నామరిది ! మంచీ! 

పదీయెళ్ళ నాడు 

పాడుబడ్డ బాయిలో నకి 

పదీయేళ్లనాడు పాడుబడ్డ బాయిలోన 

వుదకము దెమ్మనె నామరిది 

నన్ను వుదకము దెమ్మనెనామరిది ॥మంచీ॥ 

105. వానలు గురవగ 

(పాడినవారు : జూపల్లి పొమైయ్య) 

రీ.... వానలు గురవగ 

జానలు బండగ 

వానలు గురవగ 

జానలు బండగ 

వలపు నిలపవే 

వశమటే లలనా 

నా వయ్యారీబామా 

శందానగందీ*ే బామా 
లో 

1. జాజిమాల. ౨. బావిలోన. లి. చందనగంధి 
PK-80 
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106. యిడవరా 

(పాడినవారు : తోట హనుమయ్య) 

యిడవరా! గోపాలాబాలా యిడవరా 

యిడవరా నడియీది2లోపల 

గడియకను3 (పెజెలెల్ణ జూడ 

యిడవరా నాకొంగిడివరా 

అ త్తమామలు గ వ్లదాననూ 

కొత్తగా కోటిరక మొచ్చితి 

బడలితినినే పడుసుదానిని 
యిడవరా నా కొంగిడవరా 

యిడవరా నా సెంగిడవరా 

బలు బలున తెలవారెనూ 
య య లం 

పలెలకు సల్లమ్మబోవలె 
రా య 

107. యినవే వూర్మిళ 

(పాడినవారు : 1. కొండం వెంకటనర్సయ్య, 2, 

యినవే వూర్మిల నా ముద్దు సెల్రైలా 

సవాసగానుడమ్మా* నా మరిది 

రగురాముల్ తమ్ముడమ్మా నా మరిది 

హరి! పన్నేండేళ్ళ నాడు 

పాడుబడ్డ బాయిలోనె! 

షంట పండించె నమ్మా నా మరిది 

రగురాముల తమ్ముడమ్యా నా మరిది 

హరి! యెడూ యెశ్ళో నాడు 

ఎండిపోయిన దాది నిమ్మ" 

పంట పండించెనమ్మ నా మరిది 

రగురాముల తమ్ముడమ్మా నా మరిది 

1యిడ వ॥! 

1యిడవ॥ 

మందపాటి రాములు) 

|యినవె।। 

|యినవె।। 

[1యినవే।। 

. ఎధథి. లే. దడియు, ఏ 
- బావి. 7. దానిమ్మ (దాడినిమ్మ) ' 

ఓ4.- సనువాసగాడు. 
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108. ఎయ్యర కోలాటం 

(పాడినవారు ; నెమలి రామళి.గారెడ్డి) 

ఎయ్యర కోలాటం యూ ఆయ్యల పోరాటం 

నియ్యతు! లేదని తెల్చిందేకద నీతుల కోలాటంసెసై 
లంగలు2 గూడేరు సాటున సంగముకి జేసేరు 

_ ఈ లంగలు జేసిన సంగాలకు యీ రంగుల కోలాటం సె! 

తెలిసే దొక్కటిరా సాచ్చెంపలికేదొళ్కటిరా 
తెలిపిన మాటలు పలికినందులకు కుబుకుల కోలాటంసె సె! 

సచ్చెము తప్పేరు బీదలముచ్చట కొచ్చేరు 

ఈ తుచ్చగునంబులు యీడక ప్రోత్రెక కుచ్చల కోలాటం సెసె! 

దోసము లేదంటా మూతికి మీసము లేదంటా 

కాసులవొడిసితె తెలిసిందేగద కేసుల కోలాటం సెసె! 

పిల్లల పాటలురా పుడిమిలోక్ సెల్టక తీరదురా. 

ఈ సెల్లని సాచ్చెము పలికిన వారికి సేసిన కోలాటం సెసె! 

ఎచ్చుగమునుగంటిీ జరిగిన ముచ్చటగనుగొంటి 

ఈబుచ్చిరాములు జెప్పినమాబలు పిచ్చివిగావంటి సెసె! 

109. _పార్ధన పాట. 

(పాడినవారు వ జూపల్లి పొకైియ్య) 

సెరను” సెరనూ వయికుంటారి నాయికా. 

.సెరను శివ అనవే 

గజ్జెలందెలు పాదముల పె జింద 

గల్లుగల్లునా మోగగ నయ్యెయ్యో 

అయ్యయ్యో యెంకట నాయికా 

సెరను శివ అనవే 

1. నియతి. ౨. లంగులు : (విటులు), తీ. నంఘము 4. వీడకపోతే. 

5, .పుడమి. 6. హెచ్చుగ. 7. శరణు, గి. వైకుంఠ, 
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కిట కిట తయ్యకు తద్దిమిత 

కొళ్ళకు గజ్జెలు గట్టి 

యేళ్ళకు వుంగరాలూ బెట్టి 

గల్లు గల్లున మోగనయ్యయో్యో 

సామి యెంకటనాయికా 1 సెరనూ॥ 

110. నివ కేశవులకు బేదమా 

(పాడినవారు : బొమ్మి శెట్టి వెంకటేశ్వర్లు) 

సివ కేశవులకు బేదమా 

సుగ్గెనవంతులకు వాదమా 

ఎద్దునెక్కినవాడు లింగడూ 

బొలి గద్దనక్కిన వాడు రంగడూ 

ఎద్దునెకి ,-న లింగ గద్దనెక్కినరంగ 

వారిద్దరొక చేను వాదాపనరులారా 1సివ॥ 

రుుదాచ్చలు దరించె లింగడూ 

తులసిమాటలు దరించెరంగడూ 

రుదాచ్చలలింగ తులసి మాలలరంగ 

వారిద్దరొక పేను వాదాపనరులారా 1సివ! 

పులిశర్మము దరించెలింగడూ 

పట్టుశాలువ దరించెరంగడూ 

పులిశర్మములలింగ పట్టు శాలవలరంగ 

వారిద్ద రొకపేను వాదాపనరులారా 1సివ॥, 

యూబూది దరియింబెలింగడూ 

పక్టినామము దరియించె రంగడూ 

ంహాబూదిలింగ పవి నామాలరంగ 

వారిద్దరొక పేను వాదాపనరులారా ॥ఫివ॥ 

(తిసూలము దరియంచె లింగడూ 

సెంకు శె కము దరియించెరంగడు 

(తీసూలములింగ సెంకు శక కమురంగ 

వారిద్దరొక టేను వాదాపనరులారా 1సివ॥॥ 
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111. సివసివ యని 

(పాడినవారు ఏ నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

సివసివ యని బజియించేవారికి 

సిత్తము యిలపై యెక్కడిది 

అవివేకంబుగ తిరిగేవారికి 

ఆత్మయిచారం బెక్కడిదీ 

"పెద్దలు తెలియని పెడును మానవుకు 

ఎద్దుగాక బుద్దెక్కడిదీ 
గద్దరి సేట్టలు మానని మోటుకు 

గంగాస్నానం బెక్క_డిదీ 

పరపురుసుల గని (బమిసే లేమకు 

[పతివతదర్మం బెక్కడిదీ 

ఇరుగు పొరుగు కడకేగేవానికి 

ఇంటిమీన గోలెక్కడిదీ 
'పెండన మెదిలే కీటకంబునకు 

బెల్లము రుచి యింకెక్కడిదీ 

తిండిపోతునకు కుండ పెన కుతి 

దేమునిషె మనసెక్కడిది 
పరగ రోత తినే వూరపంచికి 

పరమాన్నము కాంచెక్కడిదీ 
మురిగిన జలములు తాగే కప్పకు 

సెరుకురసము తీపెక్కడిదీ ge. జసీవ॥ 

112. సివసివమూర్తివి ' .... 

(పాడినవారు ౫ తోటొ హనుమయ్య) 
శివశివ మౌర్తివి గననోదా! నీవు త | 

సిమునీకుమారుడవు సోమినాదో - “లం. 
పతా re ల. శనం జాలా tin Tes ఉంట” గారం FARE 

అనా 

- ; FE త్ AR sof yy of 

ల 

- | శ { శ్ వ 

న 8 “కడ me 
é 
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కాపులు నిన్నుగొల్వ గననాదా నిన్ను 

కాడి మెడందురయ్య సామినాద 1సివసివ॥ 

కోమట్లు నిన్ను గొల్వగ ననాదా నిన్ను 

కోటిలా బమందుర య్య సామినాదా 11సివసివ॥ 

(బేమ్మలు! నిన్ను గొల్వగననాదా నిన్ను 

| బెమ్మదేముడందురయ్య సామినాదా 

సివసివనాయక గననాదా నీవు 

సిమునీకుమారుడవు సామినాద (తో వ.) 

118. సిముని మెడలో 

(పాడినవారు : మందపాటి రాములు) 

సిముని మెడలో నాగరాజా 

సిన్నిపార్వతి పిలిసెను దేవా 

దేవి పిలుపు లాలకించేవా 

సివనాగరాజా ! తల్లీపిలుపు లిన్న గించేవా 

కీ నాగారాజా 1 తల్లి పలుకులు యిన్న గించేవా 

అముమావాతి2 అన్నపూర్నా పంకజాచ్చి పద్మావతి 

కనకదుర్గ నిన్నే పిలిసెనుగా 

సివనాగ రాజా! కన్ఫెకాంబ నిన్ను పిలిసెనుగా 

రీనాగరాజా క న్నెకొంబ నిన్ను పిలిసెనుగా 

యెండిగిన్నెలో? యెన్న బెట్టి! 

పయిడిగిన్నెలో పాలుబోసీ 

పాలు బోసిన పార్వతి బిలిసెనుగా' 

ఆర గించావేమి నాగయ్యా 

సివనాగరావా ఆరగించావేమి నాగయ్యా 

ఓ నాగరాజా ఆరగించావేమి నాగయ్యా 

1. (బాహ్మణుబు. 2, ప్రామావతి. తి, వెండిగిన్నె. 4h. వెన్న... 
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మల్లెపూల మాలుగట్టి! మనులఆరంమజ్జన నిలిపి 

తులసి మాలలు నీకేయేసేమా 

సివనాగరాజా! తులసిమాలలు నసీకేయేసేమా 

ఓ నాగరాజా! తులసిపూజా నీకు జేసేమా 

సట్టులాగా* పుట్టయుంది పుట్టకేమీకో మాలేదు 

కోమలిడిసి సంతులివ్యయ్యా 

సివనాగరాజా! కోమలిడిసి సంతులివ్యయ్యా 

ఓ నాగరాజా! సంతులిచ్చి కావరావయ్యా 

దుగ్గెలోనిక పిల్దలెల్లా నీదుపూజాజేసేర య్యా 
మాదుబకితీ ఆలకింనెవా 

సివనాగరాజా మాదుబకితీ ఆలకించేవా = 

కీనాగరాజా! మాకు ముకితీనందజేయావా ॥సిముని॥ 

114. సీకార పల్నాటి సీమలో 

(పాడినవారు ; 1. జూపల్లి పొర్టియ్య, 2, చెప్పాల చెన్నయ్య) 

శీకార పల్నాటి సీమలో నెలకొన్న 

సితిని వుష్పలపాటి సిన్నది 

ఆది సితిని వుష్పలపాటి సిన్నది 
గణపొల నందనుడు గరుడు ము_త్తయ్యాను 

గాట్టిగ లేసి రమ్మన్నదీ 
ఆది గట్టిగ లేసి రమ్మన్నది 

ఆంగ జాతిలొ శేళిలింగాము దొరికితే 

ఒడియ రాజుల బోదమన్నదీ 

ఆది ఒడియ రాజుల బోదమన్నది 

కొంగు కూ[జము దగిలి పొసకయుప్పథపాటి .. ... 

పుర మందు నెలకొన్న సిన్నది. _; టల 

ఆది పురమందు నెలకాన్న సిన్నది... ,% - 
PI cl a: , ల న్ 

1. మణులహారం, ల చట్టూ. = క. దుల్లి స గ 
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బూసంగు! నరులను పవశింప జేసితే 

పట్టంబు రాలేనన్నదీ 

ఆది పట్టంబురాలేనన్న ది 

కొలపట్టి సూచితే గో|తమందున నాకు 

కులములేదని సెప్పకోమన్న ది 

ఆది కులము లేదని సెప్పుకోమన్నది 

సరసులు యెవరన్న జాబు రా సెదమన్న 

సరములు నేనిచ్చే నన్నదీ 

ఆద్ సరములు నే నిచ్చే నన్నది 
తరుసుగా నాతోటి తరికించి నోరికి 

తారకములు తెల్పే నన్నది 

ఆది తారకములు తేల్చే నన్నది. 

పాటలు పొడేటి పద్మ దలాచ్చిరో 

బోటీ నేనొక్కా దాన్నన్నదీ 

ఆది బోటీ నేనొక్కా దాన్నన్నది 

మాట దప్పక రమ్ము మజిలీ రేపే నంట 

తూరుగోటికే రమ్మన్నది 

ఆది తూరుగోటికే రమ్మన్నది! 

వరద సిరిగిరి పాటి పురమందునా యింక 

కీర్తనా సదివేటి సిన్నదీ 

ఆది కీర్తనా సదివేటి సిన్నది 

గురి నిల్చి గట్టిగ గురుడు ముత్తయ్యాను 

గుండ్ల పాథ్రికే రమ్మ న్నదీ 

ఆది గుండ్ల పాటికే రమ్మన్నది. 

1. భూషణ 

2, నా మొగుడు బొయ్యాడు ఆడిమిలో వున్నాడు ' 
నా కేమి బయము రమ్మన్నది = 

ఆది నా కేమి బయము రమ్మన్నది (ఆ.చ,; చె.చె.) 

8.  శ్రీగిరిపాడు (మాచర్భ తాలూకాలోని గ్రామము). డ 
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కొటిక కన్నుల కలికి ముద్దుల కొలికి 

కటియారమే తెమ్మన్నదీ 

ఆది కటియారమే తెమ్మన్నది 

కోటయ్య కొండాకి కోసులిరవె రెండు! 

సూటిగ తూరుపు నుండయా 

ఆయి* సూటిగ తూరుపునుండయి 

రాతెండి కడియాలు రైలు వడ్డానామూ 
రంగుమెరిసిన ముద్దు సిన్నదీ 
ఆది రంగు మెరిసిన ముద్దు సిన్నది 

రాకుండ పోకుండ రాదారి లేకుండ 

రవ్వంత పీకుంత మన్నదీ 

ఆది రవ్వంత సీటంప మన S| ది 

దగ దాగ మానేటి జలతారు సీరెకు 

తగినట్టు రెయిక తెమ్మన్నదీ 
ఆది తగినట్టు రెయిక తెమ్మన్నది 

తతార పడబాకు వుతాదే నువుయాని 

సితాము దయవుంచ మన్నదీ 

ఆది సితాము దయవుంచ మన్నది, 

పేరైన మిరియాల పెదకాపు రెడ్డిని 
నే మరువనని సెప్పమన్నదీ 
ఆది నేమరువనని సెప్పమన్నది (ఆ.చ,, చె.చె.) 

అవి. ల - 

ఆ త్తమామలు యింటే బొత్తిగ రానియ్యరు 

ఉృతంబు-లాసంపమన్నదీ. యాం 
ఆది ఉఊతంబు రాసంప మన్నది స్ప (ఆచ; చెచె.). 

అగిని బాద. పూర్ణ మడిగొప్పల దొరవారి -. Tee nr 

పుర మందు నెలకొన్న సిన్నదీ 

ఆది పురమందు నెలకొన్న సిన్నది (ఆ, తన) . 

జ ల బాకా జ. 
తత్తారు జంతారు ఉత్తాది కాదయ్యా - ల, య 

సిత్తంలో దయ వుంచమన్న డీ |. 

ఆది సిత్రలలో దయ వుంచ మన్నుఢి _ - (ప్రాణం. చెచె. 
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115. కీకారా వందరూజానా 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు ల. మందపాటి రాములు 
తి. మక్కెన బంగారయ్య) 

శీకారా వందరూ జానా 

సిందు సోమ నామదీయ 

పాక సుతానాది వందనా 

బకాశెందనా 

ఏమనీ వర్నింతూ నిన్నూ 

యేటికి దయరాదే మందూ 

ముందు బ క్తివిలాసామూ 

ఏ మందు కొదువాలేదందూ 

బక్షవరుల (టోసెదవనీ 

బిరుదు వయించితివి జననీ 

ఆదియుగా బదా(ది శబరిపీ 

సీకే తాగు పొందూ 

పూరి కలుసరదనీ మ్మితా! 

పూర్వుదేవ బయ్యశెరి తా 

పారాయన బయ్యె శరి[తా 

ee పాద్మా కళ్ళాత2 

రీ సీతా చేజెళ్ళాదాసా* 

మోముల పురి సని గది వాసాళ్ 

=, భూరి కలుష రజనీమి త. 

[తిపురాయన బయ్యె శెర్షిత పద్మా కళ్ళాత (పాఠాం. మం రా.) 

పోషిత | 

పోసిత 'సేజెండ్రాదాసా దాస దాసుడే (పాఠాం,, మం.రా.] 

అమ్మరావే ఆంబాయమ్మా 

అమ్మ నిన్ను బం పేమమ్మా (ఆచ . మం.రా.) 

అ పా ఆఅ WD = 
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శేస తల్పరా తాకోటి తేజా! 

శ్రీయెం3 టేశర?* . ॥డ్రీకారా॥ 

116. శీగిరిపాటిలోన 

(పాడినవారు : బొమ్మి శెట్టి వెంక టేశ్వర్దు) 

ఫీగిరిపాటీలోన బాత్తులందరి గావ నెలకొన్న 

అనుమయ్య కరునను జుపించరోవా "' 

అనుమ రయమున మముజేరరావా 

అనుమ అనుమాయోని నిరతమ్ముగొలిసేటి 

అందరి నొకటిగ జూడ ఆదరించగనీవురావా 

ఆనుమ రయమున మము జేరరావా శీ గిరి! 

శానీవారమునాడు జనమంత నీగుడిలో 

{ 

వరదచ్చినలు దిరిగి వొక్క_పొద్దూలుండ ' 

యిస్టమెనా కోర్కె యీడేర్దువుగానిరావా 

అనుమ రయమున మము జేరరావా | ॥ీ గిరి॥ 

1. దేశ దెల్పురవి కోటేశా 

(శ్రీయెంక చేశ (పాఠాం., మ బం.) 

2. కాకినాడ బోగము పిల్లా 

కట్టినాదీ గాజుల మేడా 

మేడ జూడ గాలికిబోయె i 

గోడ సున్నము రాలిపోయే! 

సాకలోళ్ళరేవూ కొడా . ల" నలి 

సన్నజాజుల వానే గురిసే క! 

సిరులు దడిసే మరులూ దడిసే .: నో వబ త్తం 

శెనగ పూల" రెయికా దడిసే (అన (మోకు 
8. హనుమ “EE SH 
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పల్నాటిలోపల యిస్టదై వామాని 

(పెజెలంత నీపేరు పిల్లలకి పెట్టంగ 

బొమ్మవై మొలతాట ముద్దుగా నువుజేరినావా 

సామి బిళ్లవయి మెడజేరినావా ॥ీ గిది! 

గుడికిచ్చినవారి గువైరిగీ నీవు 

ఆదరించీ పంపరావా! జనుల మేలుజేసీ పంపరావా ॥శీగిరి॥ 

117. (సీ గురుపదములు 

(పాడినవారు : నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

(సీగురు పదములు మదిలో యెప్పుడూ 

సింతన జేయుమురోరన్నా 

కిట్క! యేగతి జూసిన యింతకు మిక్కిలి 

యేదిర దీనికి వోరన్నా! 

గురుడే (బెమ్మం గురుడే యిస్నువు! 

గురుడే రుద్రుడు వోరన్నా 
గురుడే సర్వము గురుడే సచ్చెము 

గురుడే తోడురా వోరన్నా! 

ఆది (బెమ్మయని అఆమరేం (దాదులు 

ఆవినతి జేతురు వోరన్నా 

నాదు విందుకల జాడతెలిసిన 

మోదమొందుమో వోరన్నా! 

అందరాని పలమంద బోకుమీ 

ఆశలు దిరవు వోరన్నా 

ముందుగ గురుతెరగని పనులు 

మోసము గదురా వోరన్నా 

యశము బొందవలె మానవ జల్మము 

యెత్తినప్పుడే వోరన్నా 
నెత్తురు మాంసము తి త్తేగాని 

పుత్తడి గాదురా వోర్లన్నా (నె. రా. ) 

& 
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118. శీరాములనమికి 

(పాడినవారు : చౌల నరసింహదాసు) 

ీరాముల నమికి బోవలె 

సింతయేమిటన్న యా 

వొంటరీగా వచ్చితీవి 

వదిన యేదీరన్న యా! 

సెల్లెలా వోశారదాంబ 

సెప్పజాలా గోరమూ! 

గోదావరి పడవ జేసెను 

గోర మయినా మరనము! 

మరనమని యిలపించితీవి 

యేమి జరిగే నక్కడా 
మయిమ*గల శీరామ నమికి 

మర నమేమిటన్నయ! 

మీ వొదిన వొక్కతెగాదు సెల్లెల 

వందలే మరనించిరి 

అందరెట్టా మరన మందిరి 

ఆసలు దెల్పారంన్నయా 

నీకు మ్మాతమే గాదు సెల్లెల 

(పెజల కందరకిప్పుడే 

యీ గోరమైనా యిసయమూలుే 

'సెప్ప్తుదమురా. సెల్లైలా .. భా. 

119. (సీయెంక కేశ్వరుని. 

(పాడినవారు : మందపాటి రాములు) 

సీయెంకచేశ్చరుని సిరిమల్లి తోటలో 

పాదులై వుందామా 
లో 

1. ఘోరము. 2. మహిమ. తి. విషయములు. 
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ఆత్మగురుడ్లా మనకు అందెవ్వరున్నారు 

పర మాత్ము నేలుకుందామా! 

[సీయెంక చేశ్చరుని సిరిమల్లె తోటలో 
తీగెంయి వృందామా 

ఆత్మగురుడా మనకు ఆందవ్వరున్నారు 

పరమాత్ము నేలుకుందామా! 

(సీయెంక టేశ్చదుని సిరిమల్లె తోటలో ' 
లు 

ఆకులై వుందామా 

ఆత్మగురుడా మనకు అందెవ్వరున్నారు 
oo 

పర మాత్ము నేలుకుందామా! 

[సీయెంక టేశ్చరుని సిరిమల్లి తోటలో 
వు 

పూవులళై వుందామా 

ఆత్మ గురుడా మనకు అందెవ్యరున్నా రు 

పరమాత్ము నేలుకుందామా! 
[సీయెంక పేశ్చరుని సిరిమల్లె తోటలో 

(3) 

కాయలయి వృందామా 

ఆత్మగురుడా మనకు ఆందెవ్వరున్నారు 

పర మాతు నేలుకుందామా 

120. సందెవెళను ' 

(పాడినవారు : చెప్పాల చెన్నయ్య) 

సందెయేళను పొంద నంటడు 

... సవుక్ళై! మేమమ్మక్కరో.. . , 
సందడీ కొకుండ నీవు ' 

సందు కెళ్ళవే సెల్లెలా 

సందు కెళ్ళే సమయ మందూ 

పవర రడ్డ్ణామక్క రో 

సం నొఖ్బ, 
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కొమ రూపిని కాయి లున్నడు 

కవుగిలించవే సెల్లె లా 

కామ రూపిని కాయి లుంటే 

కట్టడేమమ్మ క్ర బ్రాలో 

పనికి మాలిన పట్టు సీర 

జాయి రియ్యవే సెల్లెలా " 

పనికి మాలిన పట్టు సీరె 

పట్టడేమమ్మక గారో 

పట్ట కుంటే పొల బాగం 

జాయిరియ్యవే సెల్టెలా 

సెల్లెలా మా తల్లి వే 
(అ) 

సీత్రమున మే నాత్తవే 

అత్త కొడుకుకు పిల్ల న్నిళ్తే 

ఆదిగ్గేనమే సెల్లెలా, 

121. సామిరార పొట్టి శ్రీరామ 

(పాడినవారు వ 1. బొమ్మి శెట్టి వెంక టిశ్వర్లు. 2. చెప్పాల చెన్నయ్య) 

సామిరార పొట్టి శీరామ 

ఆందులాకు యమర జీవి 

ఆంద మాత తనయు డావూ . 

ఆశ లన్నియు వీర్చినావూ! 2 ,,హామిః। 

తల్లి బారత దేవికి నీవూ] ' 

తనయుడావై జన్మించావా 

ఆంద మాత తనయు డావు 

 ఆశలన్నియు దీర్చి నావు 
rr) 

1. [ప్రేమ తోడ వందానములూ 

అందుకోర సామి నేడూ ఆంద! 
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నాలుగు కొట్ట జనాళి కోసం! 

నీ తనువునే అర్చించి నావా (బొ. వెం.) 

122. సామిరార -సారంగదర 

(పాడినవారు * 1, చౌల నరసింహదాసు, 2. మందపాటి రాములు, 

8. చెప్పాల చెన్నయ్య, 4. పాలకుర్తి శివయ్య, 5. తోట హనుమయ్య 

6. కొండం వెంకటనర్సయ్య.) 

సామిరార సారంగదారా 

కాము నిలపజాలనయో్యో 

కామకేశిగూడి నామది 

[పేమ దీర్చిపోరసామి 

వంచన సేయవలదు- రాజా 

పంచెవన్నెల పావురమిత్తు 

అంచితముగ గూడి నాతో 

_ ఆళదీర్విపోర సామీ? 
"నిన్ను యిడిసి నిదర రాదూ 

యన్ను గూడిన శిరుకు రీతికి 

1. అరవ దొరలు నిన్నూ నేడు 
అనగ దొక్క జూసినారా || ఆంద।। 

అన్నపానము ముట్టానట్టి (ఆచ, చె.చె.) 
“ఆంద మాత తనయు డావూ _ [1సొమి/। 

9 అంది పొంది గూడి నామది 

ఆశ దీర్చిపోర సామి 

8= నిన్ను జూసి నిదరలేదూ 

యెన్ను గూడిన శెరుకురీత యో 

నిన్నుజూసి నిదర లేదూ 

ఉం -నన్ను గూడి. సారసమియ్యి (పాకారా, తో.- చ.) | 
నిన్ను జూసి నిదరలేదూ 

యున్ను గూడిన సలుపులి స్తయ్ (పాఠాం., .చె.చె) 

(పాఠాం,, కొ.వెం,) 

CG 
(పాఠాం., కొ,చెం.) 
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పున్న పెన్నెలంటీ మనుసూ 

బిన్నమాయెరార సామీ! 

తాడువాయె తాలగలేను 

యేడుకాతో యేలర నన్నూ? 

సూడసక్కాదనమూ నీదీ 

జోడుగూడి పోరసామి, ;1సామి | 

1. పున్న పెన్నెలవంటీ మనుసూ 

విందువాయ రార సామీ (పాఠాం.,పా.శి.) 

పున్న పెన్నెలవంటీ మనుసూ 

బిందమాయె రార సామి = (పాఠాంచెచె.) 

బి. తాడువాయె తాళలేను 

యక నన్ను యేలుకోరా ' - (పాఠాం.,పా,శి.) 

తాడువాయె తాళలేను 

యింకనన్న యేలుకోరా. (పాఠాం.,కొ. వెం.) 

తాడువాయె తాలగలేనూ 

ఇకానై నా మరువర సామీ అ (పాఠాం.,చె చె.) 

లి. సూడ సక్కదనము నాకు ee 
జోడు గూర్చిపోర సామి (పాఠాం., కొ. వెం 

4. వారకాంతలినవె యీడు 
దూరి శెన్న కేశవుని 

ఏరికోరి యున్న దాని 

సేరనీయవేమిరసామి 

పిన్న తల్లివి కావలెనమ్మా 

పంచె వన్నెల పావురమియ్యి (ఆ.చ., తోహ.) ' 
తాడువాయె తాలిలోన 

నన్ను బంపు తల్లి నేడూ (అ.చ., తో.హ.) 

PK-81 
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| పేమతోటి వందనములు 

అందుకోర సామీ నేడు! (అ.చ,, తో.హ.) 

128. సుందర సకులారా 

(పాడినవారు : 1. చౌలనరసింహదాసు, 2. చెప్పాల చెన్నయ్య) 

సుందర సకులారా 

ఓ పో శెందనంపులారా2 

జాడలు గంటిర టేకి 

సీతా జాడలు గంటిరటే 

పాపాత్కుండెవడో సీతను* 

ఎత్తుకు పోయాడూీ్ 
సూసితీరా మీరు 

సుందర సకులారా! 

క్షే సక్కాని వాడమ్మ సారంగదరుడు 

చిట్కా సికాంగీ పిన తల్లి సేత 
మారు తల్లీ సేత మాటపడలేక 
సావులకు లోనేగె సారంగదరుడు (ఆ.చ., చె.చె.) 

౨. సుందర సకులారా 

వోశెందన దరులారా (పాఠాం., చె.చె.) 

3. కుందనంపులారా 
వోహో జాడలు గంటిరటే (అ.,చ,, చె.చె) 

4. నారి కేలులానా వనిజము 

శూర పలములారా 

నీరు తల్దులారా పీరూ 

జాడలు గంటిర టే 

పీతా జాడలు గంటిరటే 
వోయమ్మా (అ. చ., బె.చె) 

ర్, పాపాత్కుండెవడో సితను 

శిరపట్టుకు పోయేను (పాఠాం., చె.చె) 

6. సూసితిరా మీరూ 
సీతను సుంగారముగాను (పాఠాం,,చె.చె. ) 
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ఆసతీ జూసితిరా 

సీతా నన్నెడ బాసితివా 

మోసమాయెగదరా లచ్మన 

యెంత జరిగె గదరా 

సుందర సకులారా 

వోహోశెందనంపులారా 

జాడలు గంటిర టే 

సీతా జాడలు గంటిర టే 

124. సుబ్బదానుని 

( పాడినవారు : పాలకు ర్థికివయ్య) 

సుబ్బదాసుని గాంచుమురోరన్నా సిన్నన్నా 

సీ మోచ మార్గము నెరుగుమురోర న్నా సిన్నన్నా 

చేరుగాను పల్నాటిసీమనా 

ధర్మవరంబను! పురములోపలా . 

సిరుమామిళ 2? వంశ మందునా ॥సుబ్బ॥ 

శీలవంతుడై జస్మించెనురా 

ఆ వూరికి తూరుపుదిక్కునయున్న 

అందమైన ఆ మటములోపలా 

యోగము[దసే యెలిసియున్నను ॥సుబ్బ॥ 

యోగపుంగవ్రని గాంచుముర నొ A] 

హాలికవృ త్తిచే జీవించెనురా 

రాజయోగియె యిలసిల్లేనురా 

యేదాంతమునే యివరించెనురా 

బాత్తులనందరి ముక్తులజే సెనూ సుబ్బ 

1, గురజాల తాలుకాలో ఒక [గామము. 2. చిరుమామిళ్ళ. . 

శి. యోగన్న్మిద. 
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బాత్తులనందరి గాసినవాడు 

ముర్తిమార్గము జూపినవాడు 

బత్తుడై న చెన్నయాఖ్యునకు 

ముదత్తిమార్గమును జూపెను రన్నా సుబ్బ! 

125. సొరకాయా 

(పాడినవారు; నెమలి రామలింగారెడ్డి) 

సొరకాయా సొక్క-ం వీరాకాయా 

ఇదీ ముదిరితే కొరగాదు బెండాకాయా 

సౌరకాయా సౌక్కం బీరాకాయా 

ఇర శర శెంవి పాదెబ్బ మన్నించే వీపు దెబ్బా 

కన్నె[ర జేసింది క శ్రీ దెబ్బ 

ఈ ముడీ టీ మించింది గుతపా దెబ్బ ॥పొర॥ 

శెర శెర చెనగా పప్పు 

మన్ని ంచె పెసరా పప్పు 

క కన్నె జేసింది కందీ పప్పు 

మూ డీటీ నోడ గొప్రే నేతీ బొట్టు సొర! 

శిర శర శనగా పిట్టా 

మ న్నించె గురకా పిట్టా 
కన్నె (ర జే సింది కము జూ పిట్టా .-. 

ఈమూడీతీనో డగొలై క్రోడ్రి పెట్టా పొర 1 

శర శర జెల్లా పిల్ల 

మన్నించె బుడ్డా బరక 

కన్మెర జే సింది కంశామ ట్ట . 

మూ డీటీ నోడ గొనై కొరా మట్టా _. సొర॥ 

స 





పుట్టిన తేదీ 
జన్మ స్థలం 

త ల్లిదం డులు 

చిరునామా 

లలి తళ 69. 

విద్యాభ్యాసం 

ఆవార్డులు ర 

రచనా వ్యాసంగం : 

ముదిత గ ంథాలు : 

అము|దిత గ ంథాలుః 

ట్టు వెంక కు 

1-7-1950. ౮. 
కోలగుట్ల, దుర్గి మండలం, గుంటూ జిల్లా ఈ 

(శ్రీమతి సోమమ్మ, (శ్రీ పుల్లయ్య, 

డా॥ బి, వెంక టేశ్వర్హు, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, 

కళాభవన్, హైదరాబాదు - 500 004. 

ఎం, ఏ. (తెలుగు), పిఎచ్. డి,, 

పోస్ట్ డాక్టరల్ (యు.జి.సి.). 
నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖలో ఉత్తమ 

పిఎచ్.డి. సిద్ధాంత |గంథానికి నిర్గీతమైన ఆచార్య 
తూమాటి దొణప్ప బంగారు పతకం 1981 లో వీరి 

పిఎచ్ డి. కి లభించింది. 

[ప్రముఖ తెలుగు, ఇంగ్లీషమ షతికలలో పరిశోధనా 
వ్యాసాలు, కథలు, కవితలు అచ్చయ్యాయి. ఆకొళశ వాణిలో 

పసంగాలు. జానపద విజ్ఞాన, భాషా, |పాచ్య భాషా 

సదస్సులలో ప్మతసమర్పణం, 

పల్నాటిసీమలో జానపద విజ్ఞానం. 

1) పులిజూదం, 2) అచ్చనగచ్ళు, 8) జానపద గేయాలు- 

ఓక పరిశీలన, 4) Native Games of Palnad. 

(Post Doctoral Research Project under 

U. G. C. Schemes). 


